
Vencedores recebem troféus 
 
Aconteceu na noite da última terça-feira (16) a entrega dos prêmios do 4° Prêmio Colunistas 
Promoção São Paulo, na Upper-club, em São Paulo. Cerca de 400 convidados participaram da 
festa. "Eu me lembro de quando as festas tinham 30, 40 pessoas e hoje temos a casa cheia. 
O marketing promocional a cada ano cresce mais. De todos os Prêmios Colunistas o 
segmento que mais cresce é o de marketing promocional", disse o presidente da Abracomp 
(Associação Brasileira dos Colunistas de Marketing e Propaganda), Armando Ferrentini, 
durante a abertura. O anfitrião da noite agradeceu aos convidados pela presença em nome da 
Abracomp. "Sabemos como é difícil realizar um evento como este". 
 
O presidente do júri, Mareio Ehrlich, do Janela Publicitária, também deu as boas-vindas aos 
convidados e prestou uma homenagem aos vencedores dos Grandes Prêmios. "O Colunistas 
escreve a história do marketing brasileiro", disse. 
 
A festa começou com a distribuição dos diplomas de ouro, prata e bronze para as agências 
premiadas. Subiram ao palco as equipes da Agência Hands, B\Ferraz, Cavassani, Decidindo 
Marketing, Fischer América, J.Cocco Marketing, Mix Brand Experience, Ogilvy Brasil e The 
Group. Após a entrega desses diplomas, foram chamados ao palco os vencedores dos 
Grandes Prêmios. 
 
O primeiro troféu a ser entregue foi o de Material Promocional para a equipe da Fischer 
América, premiada pela "Canga Baixinho" para Femsa (Kaiser). 
 
O GP de Ação Promocional ficou com a Mix Brand Experience pelo evento Santander 150 
Anos. Parte da equipe subiu ao palco para receber o troféu das mãos de Mareio Ehrlich. 
 
A vencedora do GP de Case de Marketing Promocional foi a B\ Ferraz com a ação "Novos 
Consumidores Rede Integrada de Calçadas Comgás". 
 
O troféu Destaque do Ano ficou com a Ampro pela realização do seminário "Giving is Taking" 
no Cannes Lions 2008, sob a coordenação de Aléxis Thuller Pagliarjni. 
 
O troféu de Cliente de Promoção do Ano foi para o Santander, entregue pelo presidente do 
júri, Mareio Ehrlich. Representantes do cliente e da agência subiram ao palco para recebê-lo. 
 
Isabelle Perelmuter, vp de planejamento da Fischer América, recebeu o troféu de Profissional 
de Marketing Promocional do Ano, e Ana Ferraz, da B\Ferraz, levou o troféu de Empresária de 
Marketing Promocional do Ano, Ambas fizeram discursos emocionados (veja texto nesta 
página). 
 
O troféu de Empresa de Marketing Promocional do Ano foi entregue a Mix Brand Experience. 
Mais uma vez a equipe toda subiu ao palco (veja texto nesta página). 
 
Durante a festa, a agência ofereceu prêmios para serem sorteados entre os convidados: dois 
cartões MasterCard com R$ 1.000 de crédito cada um. Os ganhadores foram Isabelle 
Perelmuter, da Fischer América, e Celso Diniz, da J.Cocco. 
 
Além de jantar, a festa teve show de Fernando Rios. A banda animou os convidados, 
interpretando sucessos da MPB, como "Toda Forma de Amor", "Caça e Caçador" e "À 
Francesa". 
 
 
 
Leia mais: 
 
 
Mix Brand mostra uniforme 



A torcida mais animada da noite do 4° Prêmio Colunistas Promoção São Paulo era a da Mix 
Brand Experience, que levou os GPs de Empresa de Marketing Promocional do Ano e de Ação 
Promocional do Ano pelo evento Santander 150 Anos. 
 
Uniformizados com camisetas laranjas, acessório que é parte da filosofia de comemorações 
da empresa, os profissionais subiram ao palco para receber as premiações. "A equipe da Mix 
é assim no dia-a-dia: unida, alegre e contagiante. Sempre que temos uma notícia boa ou 
uma nova conquista, comemoramos juntos. O que mostramos na festa do Colunistas é um 
pouco do que é ser um mixer", disse o sócio-diretor Célio Ashcar Júnior. 
 
Ao todo a agência levou oito dos 40 prêmios da competição. Ashcar Júnior elogiou a festa. 
"Foi muito interessante ver profissionais da propaganda recebendo prêmios numa festa de 
promoção. Isso mostra que a comunicação ultrapassou as divisas entre BTL e ATL. Quem 
segmentar a comunicação dessa forma estará preso no passado, analisou". 
 
A festa da agência começou quando os sócios e diretores Paulo Giovanni, Marco Scabia, 
Felipe Almeida e Célio Ashcar Júnior foram chamados para receber os diplomas da agência. 
Giovanni lembrou do incentivo que recebeu, há 19 anos, de Armando Ferrentini para seguir 
no mercado. "Naquela altura, ele me deu incentivo para continuar aquela pequena agência no 
Rio de Janeiro que virou a sexta do Brasil, para acreditar em vocês, no nosso mercado. Este 
prêmio é o futuro da comunicação", disse. A equipe da Mix Brand Experience ainda voltou ao 
palco mais duas vezes. Ao receber o GP de Ação Promocional do Anodas mãos de Mareio 
Ehrlich, Paulo Giovanni agradeceu ao cliente. "Esse foi o maior evento corporativo do Brasil 
no ano passado. Esse banco acreditou no valor das idéias". 
 
No fim da cerimônia de premiação, toda a torcida de profissionais uniformizada lotou o palco 
da Upperclub para receber o GP de Empresa de Marketing Promocional do Ano. "Este prêmio 
veio reconhecer o trabalho de uma equipe que é apaixonada pelo que faz. Que sua a camisa. 
Que busca soluções. E que se supera a cada dia produzindo novas experiências para os 
clientes", disse Ashcar Júnior.  
 
 
Leia mais: 
 
Mulheres se destacam em premiação. 
 
As mulheres destacaram-se nesta edição do Colunistas Promoção São Paulo. Isabelle 
Perelmuter, vp de planejamento estratégico da Fischer América, levou o GP de Profissional de 
Marketing Promocional do Ano, e Ana Ferraz, diretora geral de atendimento da B\Ferraz, foi 
premiada como Empresária de Marketing Promocional do Ano. 
 
Ao receber o prêmio, Isabelle fez um discurso emocionado, dedicando a estatueta ao pai, 
Abraham Perelmuter, que, da platéia, 'também se emocionou. "Todo mundo sonha em 
ganhar um Colunistas e o mais curioso é que eu nunca trabalhei em uma agência de 
promoção. Este prêmio é o reconhecimento pelo trabalho de comunicação integrada que a 
gente vem fazendo". A equipe da Fischer América subiu ao palco para oferecer um buquê de 
rosas à vice-presidente. 
 
Ana também se emocionou ao lembrar da família no discurso de agradecimento. "Devo o que 
sou à minha mãe, que nos criou - eu e meu irmão - com muito sacrifício", falou. A diretora 
geral de atendimento da B\Ferraz também dividiu o prêmio com a equipe, que gritava seu 
nome da platéia. "Estou muito feliz e honrada. Este prêmio não é meu, é da minha equipe, 
principalmente de atendimento". 
 
Fonte: Propmark, São Paulo, 22 set. 2008, p. 18.   


