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O júri especialmente convidado pela Abracomp para escolher os melhores das quatro décadas 
do Prêmio Colunistas decidiu os critérios do seu trabalho antes de iniciar o julgamento. 
 
Em primeiro lugar, foi aprovada a proposta da entidade que reúne jornalistas especializados 
em marketing e propaganda, no sentido de se chegar aos melhores a partir dos cinco 
vencedores dos trinta anos do Colunistas em suas respectivas categorias, com o acréscimo do 
vencedor de cada ano seguinte, até a quadragésima versão da premiação. 
 
Em seguida, optou-se por unanimidade pelo estabelecimento das dez categorias consideradas 
principais ao longo da história do Colunistas, desprezando-se as mais recentes e que, embora 
fortes hoje na comunicação do marketing (com a web), não têm a tradição das décadas. 
 
Para um ajuste ainda maior, os jurados decidiram também estipular que apenas quatro 
seriam os vencedores em cada categoria, resultando em quarenta premiados no final dos 
trabalhos (40 anos = 40 vitoriosos). 
 
Observou-se, ainda, que algumas pessoas físicas e jurídicas e trabalhos célebres poderiam 
ficar de fora da escolha, pois o campo de análise do júri era o Prêmio Colunistas, que em suas 
versões rotineiras seleciona anualmente os melhores dentre os inscritos. 
 
Entendidas e aprovadas as premissas acima, os jurados passaram a decidir sobre os 
melhores dos melhores da longa trajetória do Colunistas, com eleições em primeiro e 
segundo turnos em cada uma das dez categorias. 
 
O resultado completo está na presente edição do propmark, em matéria enriquecida com 
depoimentos e informações dos vencedores que complementam o cenário pretendido pelos 
jornalistas na sua importante escolha. 
 
Permitimo-nos aqui comentar os destacados pelo júri em algumas categorias, começando 
pelas agências. Os jurados relacionaram a AlmapBBDO, DPZ, DM9DDB e a W/Brasil e, por 
mais que se encontre méritos nas demais vencedoras anuais do Colunistas, a seleção 
formada por essas quatro agências representa o próprio DNA da premiação, que sempre teve 
o seu foco na criatividade. A história de cada uma delas, a seu tempo, é a história de grande 
parte do próprio sucesso da propaganda brasileira interna e externamente. 
 
Os quatro publicitários apontados pelo júri como os melhores dos 40 anos têm suas 
trajetórias ligadas a essas agências, conseguindo invariavelmente extrapolar seus próprios 
limites. 
 
Nas suas biografias, é relevante a ocupação de espaços fora do seu âmbito normal de 
trabalho, em busca da valorização da atividade que abraçaram. 
 
O mesmo podemos dizer dos profissionais, aqui já mais descolados dos próprios negócios, 
mas perseguindo com denodo e de forma constante o aprimoramento das suas carreiras por 
meio do desenvolvimento das empresas a eles ligadas em cada etapa da vida. 
 
O traço comum entre eles é não parar de crescer e o respeito inquestionável à ética. 
 
Os meios Estadão, Folha, TV Globo e a revista Veja exprimem a contribuição do mercado não 
só com vistas ao aperfeiçoamento da comunicação do marketing, como também da 
consolidação do próprio regime democrático em nosso País. 
 
Seus dirigentes entenderam desde logo o valor da publicidade nos seus negócios, pilar de 
sustentação da liberdade de expressão que faz a diferença entre veículos independentes e 
engajados. 



Por último, neste editorial (e não nessa ordem), a importância de quem paga a conta: os 
anunciantes. Foi a escolha mais difícil, por comportar muitos aspectos de análise além da 
liberdade criativa emprestada às suas agências. 
 
Em um mundo ainda ideologicamente dividido, embora não exatamente entre esquerda e 
direita, mas entre práticos e teóricos (apenas uma das centenas de divisões hoje 
estabelecidas no planeta), ficou fácil o discurso questionando o valor e a eficácia da 
propaganda. 
 
A discussão lembra muito o sujeito que cimentou por último (e por estar atrasado) o meio 
metro que lhe competia na enorme barragem, passando a acreditar com o estancamento da 
água, que era o grande responsável pelo feito. 
 
Sem a propaganda, nenhuma das grandes marcas do mercado existiria e isso não foi 
conseqüência de meses, mas de anos e décadas. 
 
Os quatro anunciantes escolhidos pelo júri representam exatamente isso: a fé inquebrantável 
na construção das suas marcas através da comunicação. 
 
O júri, obedecendo a um dos principais ditames da própria atividade publicitária que reside no 
quebrar regras, quebrou a que havia estabelecido antes do início do julgamento, instituindo 
no encerramento dos trabalhos o 41º prêmio: um destaque especial para Mauro Salles, que 
dispensa texto. 
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