
Almap recebe GP 
 
Uma das agências brasileiras mais premiadas, a AlmapBBDO recebeu o Grand Prix de 
Desempenho Criativo no 25° Prêmio Colunistas São Paulo. "Receber este prêmio é importante 
porque significa que estamos realizando um bom trabalho para nossos clientes", afirmam Luiz 
Sanches e Dulcidio Caldeira, ambos diretores de criação da Almap. 
 
Os publicitários contam que tem sido desenvolvido em conjunto com todos os departamentos 
da agência amplo trabalho de produção de campanhas, que além de destacar as marcas de 
seus clientes, conquista a atenção e o coração dos consumidores. "Ganhar este GP significa 
que continuamos no caminho certo", enfatizam os criativos. 
 
Esta não é a primeira vez que a Almap recebe um GP nesta categoria no Colunistas São 
Paulo. Em 2004 e 2007, ela também foi destacada pelo seu desempenho criativo. Em 1999, a 
empresa também foi premiada nas áreas: melhor conjunto de peças eletrônicas e melhor 
conjunto de peças impressas. 
 
Eleita este ano como uma das melhores agências do Prêmio Colunistas 40 anos, a Almap 
despontou como uma das principais do cenário mundial, acumulando 88 Leões em Cannes na 
edição de 2008 foi a segunda agência com maior número de prêmios, 12 ao todo, ficando 
atrás da BB-DO de Nova York -, além de outros grandes troféus em festivais internacionais. 
Entre eles, está o 11Q Festival Internacional El Ojo de Iberoamerica (realizado de 29 a 31 de 
outubro, em Buenos Aires), no qual foi eleita a melhor agência do festival. "Estamos muito 
contentes. Há 15 anos a AlmapBBDO vem conseguindo manter a excelência criativa. 
Conseguir este reconhecimento comprova a importância da propaganda brasileira no cenário 
ibero-americano", disseram Sanches e Caldeira. 
 
Sob os comandos de Marcello Serpa, sócio e diretor geral de criação (também eleito o mais 
importante criativo do El Ojo 2008), e José Luiz Madeira, sócio e diretor geral de 
planejamento e serviços a clientes, a agência completou 15 anos este ano. 
 
Das atuais 27 contas, 11 estão na agência há pelo menos dez anos. Neste ponto, entre os 
clientes que se destacam estão Volkswagen, que está no portfólio da agência desde 1956, e 
Havaianas, cuja campanha das sandálias "Todo mundo usa" está na ativa há 14 anos. 
 
Fonte: Propmark, São Paulo, 10 nov. 2008, p. 38.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 


