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Corpo de jurados analisa as campanhas concorrentes: peso maior aos resultados

Uma das características da 
alma brasileira é se apegar a 
competições em que já tenha 
um histórico de sucesso. No 
segmento de marketing, pu-
blicidade e comunicação esse 
aspecto da nossa cultura se 
expressa por meio do apego aos 
resultados dos prêmios volta-
dos à criatividade publicitária. 
Assim, questões como retorno 
do investimento publicitário, 
resultados de médio e longo 
prazo para construção de marcas 
e avaliação da eficácia na apli-
cação das diferentes disciplinas 
da comunicação acabavam por 
ficar em segundo plano diante 
da nossa excelência em criação. 
Mas isso está mudando.

Na semana passada, 36 profis-
sionais de destaque de anuncian-
tes, veículos e agências, divididos 
em três grupos, reuniram-se em 
São Paulo para julgar os cases ins-
critos na primeira edição do Effie 
Awards Brasil, realizada no Brasil 
graças a uma associação entre a 
American Marketing Association 
New York, criadora do 
prêmio, e o Grupo 
M&M. Os resultados 
só serão conhecidos 
no dia 30 de outubro, 
na festa de entrega dos 
prêmios. 

“No Brasil se dá 
mais peso à criatividade 
do que a outros parâ-
metros como estratégia 
e resultado. Por isso, 
acho que o Effie vai 
inspirar a comunidade 

Effie traz nova visão ao Brasil
Júri se reúne para definir os vencedores, que serão conhecidos em outubro
Andréa Ciaffone

publicitária a pensar mais longe”, 
diz a diretora de marketing para 
América Latina da Natura, Andréa 
Sanches, membro do júri. 

De fato, alguns cases foram 
prejudicados pela falta de da-
dos em relação aos resultados. 
“Muitos clientes não divulgam 
resultados alegando razões es-
tratégicas, outros porque sim-
plesmente não têm como aferir”, 
observa Andréa. Na sua visão, 
o Effie traz uma proposta de 
mudança na forma de se avaliar 
campanhas, ao propor três parâ-

metros: criatividade, estratégia 
e resultados, sendo que os dois 
últimos têm maior peso.

Outro jurado, Rafael Davini, 
vice-presidente de publicidade e 
marketing para America Latina 
da Turner, completa: “A forma 
pela qual o prêmio faz com que 
os cases sejam apresentados 
exige maior transparência entre 
agências e anunciantes em rela-
ção aos resultados”.

Os criativos brasileiros estão 
recebendo o prêmio como uma 
grande oportunidade de mostrar 
sua capacidade de gerar resulta-
dos. “No mercado internacional 
é bem clara a visão de que o 
Effie e os Cannes Lions são 
espécies diferentes de prêmios, 
que se complementam de forma 
bastante interessante”, diz a 
chairwoman da McCann Erick-
son, Adriana Cury. 

No geral, as reações do merca-
do foram entusiasmadas. “Estava 
mais do que na hora de premiar as 
idéias que são realmente efetivas. 
Cada dia mais, nós da criação so-

mos cobrados por isso e quase nun-
ca premiados”, diz Sergio Scarpelli, 
diretor de criação da Africa. 

Para Eduardo Lorenzi, dire-
tor de planejamento da Neoga-
ma/BBH, o prêmio até demorou. 
“Idéias boas são as que geram 
resultado. O critério da vida real 
sempre foi esse. Estava na hora 
de prêmios ligados à eficácia da 
comunicação, como o Effie, che-
garem ao Brasil”, diz Lorenzi. 

Isabelle Perelmuter, vice-
presidente de planejamento da 
Fischer, tem uma visão alinha-
da com a dos anunciantes. “O 
resultado é tudo em um projeto 
de comunicação. A criatividade, 
o planejamento e as ferramentas 
são os meios. O que de fato mede 
a eficácia da comunicação é o 
resultado. É mais do que bem-
vinda a chegada ao mercado de 
um prêmio de credibilidade que 
avalie resultado.”

relevância
Criado há 40 anos pela Ame-

rican Marketing Association 
Maria Laura Nicotero, do Grupo M&M, e Waltely 
Longo, representante da AMA no Brasil
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New York, o Effie nasceu de 
um traço cultural bem norte-
americano, que é a valorização 
da eficiência. O prêmio já está 
em 39 países e chegou ao Brasil 
graças à parceria entre a AMA e 
o Grupo M&M. 

“Ser parceiro de um prêmio 
relevante como esse é uma gran-
de honra para o Meio & Mensa-
gem”, diz Maria Laura Nicotero, 
diretora da M&M Eventos, 
responsável pela organização 
das comissões de julgamento e 
dos eventos relativos ao prêmio, 
em parceria com Waltely Longo, 
representante da AMA no Brasil. 
O Effie Awards Brasil conta 
com patrocínio de AgênciaClick, 
revista Veja, jornal O Estado de 
S. Paulo, Grupo Bandeirantes e 
apoio do Grupo de Planejamento 
e da agência Nexial.

Para Armando Ruivo, diretor 
de planejamento e marketing pu-
blicitário do Grupo Estado, um 
dos patrocinadores do prêmio, 
o Effie faz parte de uma preo-
cupação da empresa de identi-
ficar boas práticas no mercado 
internacional e trazê-las para o 
Brasil. “Já somos representan-
tes do Festival Cannes Lions, 
que centra a sua avaliação em 
criatividade. Agora, ao participar 
da realização do Effie, temos a 
oportunidade de mostrar o outro 
lado da publicidade”, diz Ruivo. 

“Acredito que esse seja o mo-
mento ideal para o lançamento 
do Effie Awards Brasil. Ele 
chega para fechar um ciclo de 
três grandes eventos relevantes 
para o mercado, formado pelo 
Caboré, que homenageia pessoas 
e empresas por suas contribuições 
à indústria da comunicação; pelo 
Wave Festival, que destaca a 
criatividade dos trabalhos; e, ago-
ra, o Effie, que mede resultados 
tangíveis e reais, com destaque 
para o planejamento”, explica 
José Carlos de Salles Gomes Neto, 
presidente do Grupo M&M.
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