
Almap conquista GP em Mídia Impressa

por Kelly Dores
-de Buenos Aires

AlmapBBDO conquistou o úni-
co Grand Prix do Brasil no Fiap

2008 (Festival Ibero-Americano de
Publicidade), que foi realizado entre
os dias 14 e 18, no Sheraton Hotel
Buenos Aires. A campanha vence-
dora foi "Pocket Book" em Mídia
Impressa para a Companhia das
Letras.

A campanha é composta de três
anúncios que trazem, cada um, o
conteúdo de um livro compactado
em letras minúsculas em uma pá
gina dupla de revista. O presiden-
te do júri de TV, Mídia Impressa
e Outdoor, fuan Carlos Ortíz, pre-
sidente da DBB América Latina e
mercado hispânico dos Estados
Unidos, destacou a evolução da
criatividade brasileira. "O Brasil
tem se destacado muito nos últijnos
anos em gráfica. Trata-se de uma
campanha inovadora. É uma idéia
muito atrativa compactar um livro
em um anúncio", comentou Ortíz.
O debate para escolher o GP de Mí-
dia Impressa foi o mais demorado do
festival e levou cerca de seis horas.
"Não havia unamidade dos jurados.
As duas peças que concorreram ao
GP eram muito boas", acrescentou
Ortíz. A peça "Benjamim", que con-
correu ao GP, também era brasileira,
criada pela Publicis para a Universi-
dade Presbiteriana Mackenzie.

O Brasil foi representado no jú-
ri por Guilherme Jahara, diretor de
criação da DMgDDB. "Se o festival
concedesse dois GPs, certamente as
duas peças seriam as vencedoras.
Desde o início dos trabalhos da short
list, as duas peças tiveram a maior
média das notas. Nunca tinha visto
isso acontecer em outro festival", dis-
se Jahara, que teve de sair da sala de
julgamento no momento da discus-
são do GP, já que a peça da Publicis
foi criada por ele.

O Brasil teve no total 11 agências

premiadas na categoria Mídia Im-
pressa, sendo quatro de ouro e sete
de bronze. A campanha da Compa
nhia das Letras, cujo tema era "Pe-
quenos livros, grandes clássicos", le-
vou ouro tanto na categoria Anúncio
como Campanha. O mesmo aconte-
ceu com a campanha "Benjamim",
da Publicis para o Mackenzie (veja
tabela completa nesta página).

AS MAIS PREMIADAS
Além de ter conquistado o único GP
do Fiap 2008, a AlmapBBDO tam-
bém foi a agência mais premiada da
edição, com dois ouros, uma prata e
três bronzes e 38 pontos/de acordo

'com o critério do Fiap - dez pontos
para GP, sete para ouro, cinco para
prata e três para bronze. Em segun-
do lugar, ficou a DMGDDB, com 29
pontos - um ouro, duas pratas e qua-
tro bronzes. A Leo Burnett somou 20
pontos, com um ouro, duas pratas e
um bronze. A Publicis também ficou
com 20 pontos, sendo dois ouros
e dois bronzes, e a JWT repetiu os
mesmos 20 pontos, sendo uma prata
e cinco bronzes. A McCann, com dois
ouros e uma prata, somou 19 pon-
tos. A AgênciaClick teve oito pontos
(uma prata e um brpnze), a Ogilvy
somou cinco pontos de uma prata. A
MPM e a Sun MRM empataram com
três pontos e um bronze cada.

O Brasil teve no total 36 meda-
lhas, dez a menos do que no ano pas-
sado - mesmo assim, o desempenho
foi considerado acima das expecta-
tivas, já que as agências brasileiras
inscreveram 25% menos do que em
relação a 2007.

TELEVISÃO
O Grand Prix de Televisão, para a
JWT Espanha, causou uma certa po-
lêmica no Fiap. Isso porque o filme
vencedor, "La Clave Reserva", para
o espumante espanhol Freixenet, é
uma adaptação de um curta-metra-
gem de suspense de nove minutos
de um filme dirigido por Martin
Scorcese e que foi adaptado para
uma série de três comerciais de três
minutos cada. "A nós não nos impor-
ta o formato, mas sim a idéia, que é
absolutamente criativa e surpreen-
dente. Foi uma unanimidade", afir-
mou Juan Carlos Ortíz.

O Brasil teve três vencedores
na categoria, com um ouro, uma
prata e um bronze. A McCann Eri-
ckson levou ouro com o comercial
"Puntos", para a Fundação Dorina
Nowill. A Leo Burnett assegurou
prata para o site Lance Final.com,
com o comercial "Sábanas". O bron
ze foi conquistado pela DMGDDB
para WWF com a peça "Money". O
Brasil foi representado no júri por
Eduardo Lima, diretor de criação da
F/Nazca S&S.

INTERNET
O Brasil conquistou oito prêmios
em internet no Fiap 2008. O Grand
Prix ficou com o game interativo
de luta-livre "ShowDown", criado
pelo Grupo W do México, supe-
rando a peça "Crash", para Itaú Se-
guros, da DM9DDB, que ganhou

ouro e era uma das favoritas ao GP.
Além de "Crash", foram premiadas
outras sete campanhas brasileiras.
No total, foram um ouro, quatro
pratas e três bronzes. "Sanfona" para
Volkswagen, com criação da Almap-
BBDO, conquistou bronze. "Projeto
Genográfico" criado pela Ogilvy para
IBM, levou prata. "Air Band", desen-
volvida pela AlmapBBDO para Pepsi,
pegou bronze. "Prazer em Dirigir",
da Almap para Volkswagen, levou
prata. "Desafio Fruttare", criada pela
McCann Erickson para Kibon, assse-
gurou prata. "Sky", da AgênciaClick
para Sky, ficou com prata também. A
AgênciaClick também levou bronze
para Fiat.

Estiveram no júri os brasileiros
Guga Ketzer, sócio e diretor de cria-
ção da Loducca, e Sérgio Mugnaini,
diretor de criação da AlmapBBDO.

MARKETING DIRETO
A Sun MRM Worldwide conquistou
o único prêmio brasileiro na catego-
ria Marketing Direto do Fiap 2008.
A agência levou bronze para a rede
de hotéis e resorts Club Med. O Bra-
sil teve quatro finalistas, entre dois
trabalhos da Sun para o Club Med,
uma peça do Correio Braziliense,
também pela Sun, além de uma pe-
ça da Master. O País'foi representado
no júri por Flávio Salles, ceo da Sun.
A categoria não teve Grand Prix nes-
ta edição.

TPA
A Leo Burnett e a DMGDDB foram
as únicas agências brasileiras a levar
prêmios na categoria Técnicas de
Produção Audiovisual. O comercial
"Heroína," criado pela Leo Burnett
para Fiat Punto, conquistou ouro,

enquanto "Money", da DMgDDB
para WWF, ficou com prata. A área
não teve Grand Prix nesta edição do
Fiap. O Brasil foi representado no jú-
ri por Fábio Soares, sócio da Conspi-
ração Filmes.

O trabalho da DMGDDB para o
Hot Pocket da Sadia foi o único bra-
sileiro premiado na área de inovação
em mídia, com uma prata. O Brasil
não teve ganhadores em outdoor.

O festival recebeu um total de
5.307 peças. O Brasil ficou em ter-
ceiro lugar em número de trabalhos
inscritos, com 532 - uma queda de
25%, já que em 2007 o País concor-
reu com cerca de 750 peças. Apesar
de ter liderado com o maior número
de inscrições, 1.019, a Argentina não
conquistou nenhum Grand Prix nesta
edição. A Espanha ficou em segundo
lugar, com 707 peças inscritas.



HSBC tem maior número
de prêmios em Rádio

Brasil conquistou nove me-
dalhas em Rádio no Fiap

2008 (Festival Íbero-America-
no de Publicidade), que foi rea-
lizado entre os dias 14 e 18 no
Sheraton Hotel Buenos Aires. O
HSBC, atendido pela JWT, foi o
anunciante que levou o maior
número de troféus, com uma
medalha de prata e quatro de
bronze (veja ao lado quadro com
os vencedores).

O ouro ficou com a Master-

card, com a peça "Tema do Po-
ropopó", criada pela McCann
Erickson. O spot estava equivo-
cadamente inscrito na categoria
Serviços Financeiros e, por su-
gestão dos jurados, foi transferi-
do para a categoria Jingle.

A Lowe México levou o Grand
Prix para o desodorante Axé. A
peça vencedora chama-se "Fran-
cês". "É um spot muito engraça-
do. Mereceu o GP", comentou
Mário D'Andrea, eco da JWT e
presidente do júri de Rádio na
edição deste ano do Fiap.

O desempenho da propa-
ganda nacional foi considerado
bom, já que o Brasil inscreveu
apenas cerca de 30 peças e te-

ve 12 finalistas. Para D'Andrea,
o problema da língua continua
sendo a maior dificuldade para
o País na área. "É difícil ter de
explicar a piada. Mesmo assim,
pelo pouco número de agências
que se inscreveram, fomos bem",
disse o publicitário.

Sob a presidência de Mário D'
Andréa, o júri de Rádio foi com-
posto por quarto profissionais: o
argentino Juan Carlos Varela, da
Sonido, o colombiano Juan Car-
los Marino, da Frecuencia Cre-
ativa, o colombiano Christian
Reslen, da Alma DDB Estados
Unidos, e o venezuelano Daniel
Oliveira, da ARS DDB Venezue-
la. KD
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