
Publicis e Lew’Lara\TBWA vencem GPs 
Maria Fernanda Malozzi 
 
A Publicis Brasil e a Lew’Lara\TBWA foram as vencedoras dos Grand Prix de Criação e de Mídia, 
respectivamente, no 22º Prêmio Abril de Publicidade, que ocorreu no auditório do Ibirapuera 
na semana passada.  
 
A Publicis Brasil venceu com a peça "Círculos", criada para a Universidade Mackenzie. 
"Estamos muito felizes por participar de uma premiação como essa. E ganhar só nos estimula 
a continuar fazendo um bom trabalho", disse André Gola, diretor de criação da Publicis. A 
conta do Mackenzie agora está na Leo Burnett.  
 
A campanha "Círculos" teve criação de André Gola, Guilherme Jahara, Marcelo Sato e Rodolfo 
Sampaio. A fotografia é da Getty Image. 
 
Já a Lew'Lara\TBWA ganhou com "A música nos conecta", para a Nokia, também ex-cliente da 
agência. "Quero agradecer a Abril, porque ganhar um prêmio que é escolhido pelo próprio 
mercado é um reconhecimento maior. E também quero agradecer a Nokia que, apesar de não 
estar mais conosco, foi um prazer trabalhar com ela por dez anos", disse Jaques Lewkowicz, 
sócio-diretor da Lew'Lara\TBWA. 
 
A peça "A música nos conecta" teve criação de André Laurentino, Bráulio Kuwabara, Jaques 
Lewkowicz e Manir Fadel. 
 
A premiação teve 711 peças inscritas e contou com a abertura de Roberto Civita, presidente da 
Editora Abril, que ressaltou a importância da publicidade para a existência de uma imprensa 
livre. "Toda vez que uma campanha é criada, há a garantia de uma imprensa livre", disse ele. 
Civita ainda ressaltou o objetivo da premiação, que é reconhecer as melhores campanhas 
criadas para as revistas da Abril. "É um orgulho fazer parte deste universo e reconhecer os 
publicitários que trabalharam nas peças vencedoras", comentou. 
 
A diretora geral de publicidade, Thais Chede, fez questão de agradecer ao trabalho do júri, 
composto de 73 publicitários. "O prêmio é valioso e o júri é composto pelos melhores 
profissionais do ano", disse. 
 
Categorias 
 
A Lew'Lara\TBWA também levou o prêmio de Melhor Utilização do Meio Revista para a 
campanha "A música nos conecta", da Nokia.  
 
A categoria Opinião do Leitor teve como vencedor o anúncio "Encarte Corrente", criado pela 
AlmapBBDO para a Organização Internacional do Trabalho. A campanha teve criação de Luiz 
Sanches, Renato Fernandez, Renato Simões e Tales Bahu, com fotografia de Marcia Ramalho. 
O prêmio de Criação Meio Digital foi para a AlmapBBDO com a campanha "Verdades sobre o 
Gol", para a Volkswagen. A criação é de Flavia Figueiredo, Isabelle de Vooght, Moacyr Netto e 
Sergio Mugnaini. 
 
A F/Nazca Saatchi & Saatchi ganhou na categoria Criação MTV com o filme "Código Redondo" - 
criado para a Skol (Ambev). A criação é de Carlos Di Celio, Chico Cordeiro, Eduardo Lima, Eric 
Ribeiro, Fabio Fernandes, Fred Moreira e Pedro Prado. 
 
O Prêmio Abril de Publicidade contou com a apresentação dos atores Mariana Ximenes e 
Vladimir Brichta, além do show musical da cantora Ana Cañas. 
 
Fonte: Propaganda & Marketing, São Paulo, 12 maio 2008. p. 27. 


