
Festival Brasileiro de Promoção, Embalagem e Design destaca 360° btl 
 
A 360° btl foi consagrada como principal destaque do XIX Festival Brasileiro de Promoção, 
Embalagem e Design, realizado em São Paulo nos dias 10, 11 e 14 deste mês. 
 
A 360° btl conquistou o título de Agência de Promoção do Ano pela segunda vez; ajudou seu 
cliente Red Bull a ganhar o título de Cliente de Promoção do Ano; faturou um Grand Prix, para 
um evento da Red Bull; e viu reconhecido o talento de sua sócia e diretora de criação, Elaine 
Zaratin, que foi honrada com o título de Profissional de Promoção do Ano, concedido pelos 
jurados. 
 
Todos os profissionais de melhor performance na área de Promoção e Cases Promocionais, 
aliás, são da 360°: Wagner Zaratin foi o atendimento mais premiado; Ricardo Van Meenen, o 
diretor de arte; Marco Tozetto, o profissional de produção e operacionalização; e a própria 
Elaine foi a mais premiada como diretora de criação, redatora e planejadora. 
 
Na área de Embalagem, não houve nem Grand Prix nem destaque de Agência ou Cliente do 
Ano. O júri escolheu César Hirata, sócio e diretor da FutureBrands, como Profissional de 
Embalagem do Ano. 
 
Em Design, também não houve o destaque de Agência e de Cliente do Ano. Mas foi concedido 
um Grand Prix de trabalho e Zeuner Fraissat, sócio e diretor da Dezign com Z, foi eleito pelo 
júri como Profissional de Design do Ano. 
 
Os cinco GPs de 2007 foram os seguintes: 
 
A Campanha de Incentivo do Ano foi “Os Conquistadores”, da GPP e Audiotech para Editora 
Globo e Fernando Chinaglia. Um trabalho de grande fôlego, que está no segundo dos três anos 
de sua duração. 
 



 
 



 
O Case de Evento Promocional do Ano foi a “Festa Fórmula 1 - 2006”, da 360° btl para Red Bull. Um evento 

inesquecível no feérico circuito da F1. 
 
 
 



 
Como Case Promocional do Ano os jurados selecionaram “Ler É Preciso” do The Group para o Instituto Ecofuturo, 
mantido pela Cia. Suzano. Uma excelente ação incentivadora da leitura e da redação para os alunos das séries 

fundamentais.. 
 
 
 
 

 
A Campanha de Merchandising do Ano foi “Peças Multi Uso”, da Dabster e Leograf para a linha de materiais de limpeza 
da Unilever. Uma solução muito simples, mas de extraordinária eficácia na conquista de espaços no pequeno varejo. 

 
 



 
Como Design de Sistema do Ano foi selecionado o “TIM Festival 2006”, cuja belíssima e moderna programação visual 

foi desenvolvida pela Tátil Design e tomou conta do Rio de Janeiro. 
 
De um modo geral, com exceção da área de Design, onde até houve aumento de trabalhos 
concorrentes, as inscrições para o Festival reduziram-se, apesar do aumento da quantidade de 
agências participantes, muitas delas pela primeira vez. 
 
Os resultados completos do XIX Festival Brasileiro de Promoção, Embalagem e Design serão 
publicados e analisados na edição de About que circulará no começo de junho. 
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