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O ganhador do 
Gran Prix do 
Prêmio Ma-
xiMídia Gru-

po RBS 2008 será anunciado apenas 
na cerimônia de premiação, no dia 8 
de outubro, durante o MaxiMídia, 
realizado pelo Grupo M&M. Mas os 
vencedores das nove categorias já 
foram escolhidos em votação que reu-
niu os 21 jurados, em 12 de setembro. 
A diretora de eventos do Grupo 
M&M, Maria Laura Nicotero, destaca 
a evolução dos cases participantes. 
“As 111 peças inscritas demons-
tram a maturidade do mercado. A 
maior parte delas foi para Cannes. 
O prêmio está mais maduro na 
comparação com os anos ante-
riores. E o corpo de jurados é um 
mix composto por profissionais de 
agências e do mercado”, afirma. 
O presidente do júri, Ângelo Fran-
zão (vice-presidente de mídia da 
McCann Erickson), destaca a ca-
tegoria Melhor Uso de Jornal como 
a de melhor desempenho entre os 
cases da edição 2008. “A categoria 
me surpreendeu bastante. O meio 
está indo ao encontro do mercado 
e dos anunciantes. Já o rádio ainda 
tem grande potencial para se dife-
renciar”, avalia. 

Na sua opinião, falta um trabalho 
maior dos profissionais do meio rádio. 
“Em Cannes há a desvantagem da re-

gionalização e por diferenças da pró-
pria língua, mas no MaxiMídia isto 
não faz muito sentido”, afirma. O pu-
blicitário ressalta ainda a criatividade 
na utilização dos meios de veiculação. 
“Os cases estão explorando criativa-
mente toda a qualidade dos meios.” 
Neste ano, a categoria Melhor Uso 
de Jornal tem dois vencedores: 
Lew’Lara\TBWA (“Fuja do Padrão, 
Virando Manchete do Estadão” para 
a Nissan do Brasil) e Quê Comunica-
ção (“Projeto Especial Sobrecapa em 
PVC Caderno 2”, para a Petrobras). 

“A idéia de inserir o material na 
campanha Cultura & Patrimônio 
Histórico da Petrobras nasceu no de-
partamento de mídia da agência que, 
junto com a criação, desenvolveu a 
solução criativa. O cliente acreditou 
e aprovou a ação arriscada, por conta 
da complexidade técnica de envol-
vermos a capa de um jornal com 
material PVC/acetato. Além disso, O 

Estado de S. Paulo viabilizou a ação 
com grande pertinência e destaque”, 
afirma a diretora de mídia da Quê 
Comunicação, Fátima Rendeiro.

O anunciante Petrobras é vence-
dor em duas categorias: Melhor Uso 
de Jornal e Melhor Uso de Cinema. “É 
muito gratificante para a Petrobras o 
reconhecimento desses trabalhos. O 
case “Speed Racer” fez parte de um 
grande projeto de comunicação inte-
grada desenvolvido pela companhia. 
Já a premiação de Melhor Uso no Meio 
Jornal prova que é possível ser inova-
dor mesmo nas mídias tradicionais. 
Ambos os prêmios demonstram o alto 
padrão de excelência e inovação que 
buscamos em nossas ações”, afirma o 
gerente de publicidade e promoções 
da Petrobras, Luis Antônio Vargas. 
Confira a seguir as fichas técnicas 
dos vencedores do Prêmio Maxi-
Mídia Grupo RBS 2008 nas nove 
categorias.

Prêmio MaxiMídia Grupo  
RBS revela ganhadores
Destaque desta edição é a categoria Jornal, que teve dois cases vencedores
Sandra Silva e Eduardo Duarte Zanelato

Melhor Uso do Meio Cinema: 
“Petrobras Speed Racer”
A versão século 21 para o desenho da década de 1960 marcou uma ação 
inédita de product placement na América Latina, incluindo a marca da 
empresa brasileira no desenrolar da película. A ação englobou diversas 
frentes, além da inserção da marca no longa-metragem Speed Racer 
e no videogame de mesmo nome; construção do protótipo do carro 
Petrobras Green Energy (único projeto 3D do filme transformado em 
carro real); presença da marca Petrobras no material de divulgação do 
filme; cards premiados Petrobras Speed Racer; direito de uso da marca 
e das propriedades (cenas, personagens, etc.) do filme; e promoção de 
vendas. O projeto contou com ações desenvolvidas pelas agências de 
promoção Hartmann Promoções e Onze Marketing & Comunicação. 

“Fuja do padrão”
Para lançar a nova campanha da Nissan, a agência decidiu criar capa em 
branco para assinantes do jornal O Estado de S. Paulo, na Grande São Paulo, 
com o convite “Fuja do padrão. Escreva você mesmo as notícias que gostaria 
de ver na capa do seu jornal”. Assim, o assinante era convidado a enviar, por 
meio do site da publicação, três manchetes criadas livremente, mais três fo-
tos do arquivo pessoal que ilustrassem as manchetes. No domingo seguinte, 

cada assinante 
recebeu em casa 
a capa apenas 
com as boas no-
tícias enviadas 
pela internet. Os 
que não partici-
param também 
receberam capa 
especial, fora do 
padrão.

Melhor Uso do Meio Televisão: 
“Casos e acasos de amor”
Na ação, a agência reforçou o posicionamento de Sonho de Valsa, 
“Pequenos gestos de amor”, por meio de uma ação de branded content 
em que o produto da Kraft Foods era a linha condutora do programa 
humorístico da TV Globo. O episódio “Quem mandou o bombom?” 
apresentava personagens querendo conquistar-se em meio a uma 
confusão de admiradores secretos. Amarrando o enredo à ação, a 
proposta ganhou ares sutis e tornou-se poderosa ferramenta de 
comunicação em meio ao público-alvo do bombom.

“Projeto especial –  

Sobrecapa em PVC Caderno 2”
Pela primeira vez no Brasil uma peça publicitária de jornal foi veiculada 
com material em PVC cristal reciclado, com impressão em seis cores, 
na capa do Caderno 2 do o Estado de S. Paulo. O PVC com manchas 
de deterioração do Museu de Artes e Ofícios de Belo Horizonte (MG) 
interage com peça da Petrobras impressa no jornal. Quando o leitor 
retira o PVC, aparece imagem do museu totalmente restaurado. A 
campanha foi veiculada para assinantes da Grande São Paulo.

Vencedora: Quê Comunicação
Anunciante/produto: Petrobras/Institucional
Direção de criação: Eduardo Almeida e Chiquinho 
Lucchini
Direção de mídia: Fátima Rendeiro
Produtora/filme: Warner Bros.
Direção e roteiro: Larry e Andy Wachowski 
Distribuição: Warner Bros.
Aprovação/cliente: Luís Antônio Vargas

Vencedora: Quê Comunicação
Anunciante/produto: Petrobras/Institucional
Direção de criação: Eduardo Almeida
Criação: Eduardo Almeida, Durval Filho e Chiquinho Lucchini
Direção de mídia: Fátima Rendeiro 
Fotografia: Miguel Aún – Stúdio do Cais
Produção gráfica: Luiz Eduardo Carneiro
Fotolito: Burti
Aprovação/cliente: Luís Antonio Vargas,  
Ana Cláudia Esteves e Fátima Franca

Vencedora: Lew´Lara\TBWA
Anunciante/produto: Nissan do Brasil/Nissan
Direção de criação: Jacques Lewkowicz e André Laurentino 
Criação: André Laurentino, Carlos Lopes Nunes, Luciano Lincoln, Manir 
Fadel e João Braga
Mídia: Luiz Ritton, Rodrigo Simões, Clara Corrales,  
Marcelo Coleto e Herbert Gomes
Fotografia: Marcelo Durst
Produção gráfica: Marcos Pedra
Fotolito: Hype
Aprovação/cliente: Arison Souza, Melissa Barbosa e Fayga Panassolo

Vencedora: Ogilvy & Mather
Anunciante/produto: Kraft Foods/Sonho de Valsa
Diretor de criação: Rubens Filho e Anselmo Ramos
Criação: Rubens Filho
Mídia: Cláudia Arruda (gerente), Gustavo Gaion (diretor)  
e Luis Monteleone (diretor nacional)
Planejamento: Priscila Cerutti
Atendimento: Valéria Barone
Aprovação/cliente: Paola Noguchi, Eduardo Nigro e Edson Shionohara

Jurados reunidos: edição 2008 reflete maturidade do mercado

Melhor Uso de Jornal (empate):
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Melhor Uso de Internet: 
“Crie sua capa”
A agência criou a possibilidade de o consumidor interferir no produto, 
imprimir personalidade e criar em conjunto com a Tilibra. Como 
prêmio, os vencedores receberam kits de cadernos exclusivos com a 
capa criada por eles. Em 30 dias, a Tab Tilibra Messenger teve mais 
de 1,5 milhão de acessos e foi a quarta mais vista do Brasil. O hot site 
Tilibrazone contabilizou mais de 500 visitantes únicos e mais de 2 mil 
capas finalistas.

Melhor Uso de Mídia Mix: 
“Viajante MasterCard”
A vencedora do melhor uso de diversas mídias leva o prêmio após gerar 
204 matérias em mídia espontânea, realizar cinco promoções e ações de 
merchandising, veicular sete comerciais em TV, formatos diferenciados 
em mídia impressa e jingle de três minutos em 110 rádios, que, juntos, 
ativaram desde emissores a consumidores finais. O mote era o viajante 
MasterCard que, apresentado em um misto de comercial com reality 
show, havia sido largado em um canto desconhecido do País apenas com 
a roupa do corpo e um cartão da bandeira. A partir disso, ele percorreu o 
Brasil de norte a sul em 55 dias, levando cerca de 1,2 milhões de usuários 
únicos ao site e ao blog da ação e gerando 55 mil visualizações no YouTube 
em apenas dez dias. A proposta era ressaltar que “Existe um Brasil que 
não tem preço e ele inteiro aceita MasterCard” por meio de três focos 
principais: interatividade, entretenimento e geração de conteúdo.

Melhor Uso de New Mídia: 
“Uma mídia pé de chinelo”
A agência apostou nas areias cariocas como mídia para anunciar os 
bicicletários que a seguradora disponibiliza e mantém aos ciclistas 
do Rio de Janeiro, em grande parte próximos à orla. A aposta visava 
respeitar as restrições quanto a anúncios nas praias, que proíbem a 
distribuição de folhetos, por exemplo. Devidamente vestidos e calçados 
com chinelos Havaianas cunhados com letterings e logos das “peças 
publicitárias”, promotores caminhavam pelas praias e suas marcas 
prensavam anúncios no chão. Era possível encontrar o logo do projeto 
e a frase “Vá de bike” entre uma passada e outra. 

Melhor Uso de Outdoor/Mídia Exterior 
ou Indoor: “Proibido para menores”
Duas belas modelos caminhavam pelas praias do litoral paulista 
devidamente despidas — e censuradas por tarjas pretas. Na derrière 
de cada uma delas, uma placa anunciava: “Só a Sky tem autocensura 
para você controlar o que seus filhos assistem”. A mensagem era 
complementada pelo logo da operadora. A ação foi realizada nos meses 
de janeiro e fevereiro, para aumentar as vendas de assinaturas na 
região durante o período. A ação mantinha os freqüentadores da praia 
imersos na experiência da marca e explicava na prática como funcionava 
o recurso de censura. Surtiu efeito: as vendas com a ferramenta 
cresceram 11,3% após 727.500 pessoas terem sido atingidas em quatro 
finais de semana intercalados. 

Rádio: 
“Radio Bohemia”
O case propôs uma radio branded de Bohemia que ocupou 35 horas 
ininterruptas da programação da Rádio Eldorado FM, de São Paulo. 
A rádio do Grupo Estado ofereceu durante o período conteúdo 
alinhado ao reposicionamento da cerveja premium que se anunciava: 
“Reconhecimento vem com o tempo”. A ação exigia algo de grande 
porte e com foco direto no consumidor, a fim de que se alcançassem 
altos índices de reconhecimento de marca, pois anunciava um novo 
posicionamento após sete anos sem mudanças na linha de comunicação 
da cerveja líder do segmento premium brasileiro.  

Melhor Uso do Meio Revista: 
“Quantos anúncios já conversaram  
com você de verdade?”
Mailing exclusivo de centenas de empresários no Brasil recebeu a 
edição da revista Exame Melhores e Maiores com peça inédita, na qual 
os leitores apertavam um botão e conversavam com representante da 
Nextel, reproduzindo a experiência de usar a tecnologia de rádio em 
um aparelho da marca. Foram selecionados 384 assinantes do Rio de 
Janeiro e de São Paulo, que receberam exemplar com cinta especial, 
que agregava o comunicador em linha direta com a Nextel.

Vencedora: Talent
Anunciante/produto: Tilibra/Caderno Tilibra
Direção de criação: João Livi
Criação: Karen Goldman e João Livi
Direção de mídia: Paulo Stephan
Gerente de produção: Karen Goldman
Designer: Diego Amat
Programador: Jairo Margatho
Web developer: Jairo Margatho

Vencedora: DM9DDB
Anunciante: Ambev/
Produto: Cerveja Bohemia
Direção de criação: Sérgio Valente, Julio Andery, 
Rodolfo Sampaio, Guilherme Jahara, Marcelo Reis  
e Moacyr Netto (online)
Criação: Marcelo Reis e Guilherme Jahara
Direção de mídia: Monica Carvalho e Valdir Vieira
Planejamento: Cynthia Horowicz (diretor),  
Fabio Ferri (supervisor), Daili Schoneborn (coordenador)
Atendimento: Philippe Bertrand e Gustavo Lotufo
Produtora/som: Tesis
Produtor/som: Teresa Moranduzzo
Maestro: Teresa Moranduzzo
Aprovação/cliente: Ariel Grunkraut e Cristiano Schenardi

Vencedora: McCann Erickson
Anunciante/produto: MasterCard/Cartão de crédito e débito
Diretores de criação: Adriana Cury, Eduardo Hernandez, Paulo Sanna e 
Fabio Matiazzi
Criação: Eduardo Hernandez, Marcos Dionysio, Lusa Silvestre, Marcos 
Teixeira, Frederico Crestana (redação) e Romolo Megda, Daniel Martins, 
Ricardo Aguiar, Eric Sulzer, Alexandre Silveira, Fabiano de Queiróz (direção 
de arte)
Planejamento: Aloísio Pinto, Débora Nitta e Felipe Santos  
Atendimento: Maximiliano Lacerda, Fernanda Costa e Helen Soares
Mídia: Patrícia Gogliara, Wagner Kojo e Rafael Oliveira
RTV: Paula Moraes e Julia Seligmann  
Direção de produção: Magda Mendonça
Aprovação/cliente: Beatriz Galloni, Cristiane Ferreira e Cristina Paslar

Vencedora: MPM
Anunciante/produto: SulAmérica/Seguro Auto/Rádio SulAmérica
Direção de criação: Aaron Sutton e Jorge Iervolino
Criação: Aaron Sutton, Elias Torres e Jorge Jorge Iervolino
Direção de mídia: Daniel Chalfon
Direção de planejamento: Gabriel Queiroz e Patricia Russo
Atendimento: Marcelo Passos e Andrea Maria Souza
Aprovação/cliente: Zeca Vieira

Vencedora: Loducca
Anunciante/produto: Nextel Comunicações/Serviço de telefonia móvel
Direção de criação: Guga Ketzer
Criação: Guga Ketzer e Cássio Moron
Direção de mídia: Silvio Calissi 
Produção gráfica: Sid Fernandes
Fotolito: Gráfica RWA
Aprovação/cliente: Mario Carotti, Fábio Toledo,  
Beatriz Velloso e Vilma Macedo

Vencedora: Giovanni+DraftFCB
Anunciante/produto: Sky/Recurso de autocensura
Direção de criação: Adilson Xavier, Ricardo John e Sidney Araújo
Criação: David Romanetto e Juliana Utsch
Mídia: Lica Bueno e Vinicius Loschiavo
Direção de planejamento: Renata Dávila
Atendimento: Mauro Silveira, Larissa Zucatelli e Marco Aymoré
Aprovação/cliente: Agrício Neto, Marcelo Miranda e Cristiane Stuart
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