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O Brasil foi bem em quase todas as áreas do Festival Internacional de Publicidade em Língua 
Portuguesa, mais conhecido como Sinos, que foi realizado na semana passada, em Portimão 
(Algarve), Portugal. Mas a área em que as agências brasileiras tiveram mais destaque foi em 
Cyber. “Revista”, da AgênciaClick para Rolling Stone, conquistou um dos dois Grand Prix que 
foram concedidos pelo júri, presidido pelo brasileiro Fábio Matiazzi, diretor de criação da área 
digital da McCann Erickson. O outro GP ficou com “Ajuda o Tiago”, da Fullsix Portugal para 
Rede Móvel.  
 
Nesta área, o Brasil ficou com 14 troféus. Além do GP, conquistou dois de ouro, quatro de 
prata e sete de bronze (veja tabela nesta página). Portugal teve quase o mesmo número de 
prêmios do Brasil. No total foram 15 troféus, o que comprova a tendência de que a internet é a 
bola da vez e vai cada vez mais dominar os festivais. 
 
Matiazzi disse que o que mais o impressionou em Portimão foram as soluções criativas que as 
agências portuguesas dão a projetos multidisciplinares para internet. Com verbas pequenas, 
segundo ele, o país faz as ações crescerem muito. “E os resultados são excepcionais”, 
acrescentou. Ele disse ainda que o Brasil não enviou projetos e sim peças isoladas para 
concorrer, o que favoreceu maior visibilidade aos trabalhos portugueses. 
 
Apesar da boa qualidade apresentada pelo Brasil, os projetos multidisciplinares de Portugal 
fizeram a diferença. “O conjunto de trabalhos portugueses se diferenciou em relação ao Brasil. 
Mesmo assim, fomos muito bem”, acrescentou. Matiazzi afirmou também que a discussão 
sobre o Grand Prix foi longa, já que o nível dos trabalhos era bom e mais, foram criados com 
verbas minúsculas. Por isso, o júri acabou decidindo por dois GPs.  
 
Em Mass Media, que reúne as áreas de TV/Cinema, Impresso, Cartaz, Rádio e Campanha 
Multimídia, o Brasil teve 24 prêmios. Não houve Grand Prix. Em TV/Cinema, filmes brasileiros 
tiveram quatro Sinos (um de ouro e três de prata). Já Portugal ficou com apenas dois de 
bronze. 
 
Em Mídia Impressa, agências brasileiras levaram dez prêmios (dois de ouro, três de prata e 
cinco de bronze). Um dos Sinos de ouro é da campanha “Tecido”, da AlmapBBDO para 
Havaianas. O outro ficou com a Fischer América, com “Cabos”, criado para Panasonic. 
 
Já em Cartaz, o Brasil trouxe para casa quatro Sinos (um de prata e três de bronze). Os três 
bronzes são da DM9DDB. O de prata é da McCann Erickson (veja quadro nesta página). Em 
Rádio, os brasileiros também ficaram com quatro Sinos. Dois deles (bronze) são da Leo 
Burnett; um, também de bronze, da McCann, e outro (prata) da Fischer América. Em 
Campanha Multimídia, o único troféu (prata) do Brasil também é da McCann. 
 
Alerta 
Para Rodolfo Sampaio, vice-presidente de criação da DM9DDB, que foi um dos jurados do Mass 
Media, o resultado pouco expressivo em Mass Media serve de alerta para o mercado. “É um 
bom recado aos países de língua portuguesa para que melhorem a qualidade dos trabalhos. 
Apesar de bons ouros, nenhum mereceu se destacar com Grand Prix”, afirmou o criativo no 
Algarve, litoral de Portugal. 
 
Outro brasileiro que representou o Brasil no júri do Mass Media foi Flávio Waiteman, diretor de 
criação da Africa. Ele concordou com Sampaio e disse que a mídia impressa se mostrou de 
melhor nível, porém em filmes há uma grande deficiência em relação a outras áreas da 
comunicação. “Nem aqui o Brasil foi bem em filme. Isso significa que temos de melhorar”. 
 
A falta de GP em Mass Media, para Waiteman, é um recado ao mercado de língua portuguesa. 
Ele citou a Argentina como exemplo. “É um mercado muito menor que o nosso, mas tem um 
trabalho de destaque. Verba menor não é sinônimo de menor criatividade. Ao contrário. É o 
que está acontecendo com a internet, que tem pouca verba e nem por isso deixa de fazer um 



trabalho relevante, inclusive para fora do país”. Matiazzi completa a afirmação de Waiteman, 
concluindo: “A qualidade média dos meios mais tradicionais baixou e as ferramentas da 
comunicação mais recentes, como marketing direto e web, vêm subindo ano a ano, em 
qualidade e quantidade”. 
 
Reflexão 
O Mass Media foi presidido pelo angolano José Guerreiro, presidente da Associação Angolana 
de Publicidade e Marketing e diretor geral da TVC, em Angola. Ele também se alinha à opinião 
dos dois jurados brasileiros. Segundo Guerreiro, a área de Rádio, por exemplo, foi muito pobre 
nesta edição do festival. “O significativo aumento da internet e do marketing direto refletem o 
desinteresse pelas outras ferramentas da comunicação”. Mesmo assim, para ele, o festival 
mantém o carisma. “O encontro, o convívio com profissionais de outros mercados e a troca de 
informações não tem preço”, disse o angolano, que acha que os países que falam a mesma 
língua deveriam motivar os profissionais a participarem mais do Sinos. “Não podemos nos 
abater pelos tempos difíceis. O importante é a integração. Apesar de falarmos português 
temos culturas diferentes que precisam ser conhecidas”. 
 
O Brasil participou do Sinos com 245 peças. No total, foram inscritas por Angola, Brasil, 
Moçambique e Portugal 647 peças. 
 
Segundo o presidente do Sinos, António da Silva Gomes, o número de inscritos este ano foi 
praticamente o mesmo da última edição, realizada em outubro de 2007, quando participaram 
651 trabalhos.  
 



 
 



 



Fonte: Propaganda & Marketing, São Paulo, 19 maio 2008. p. 71. 


