
JWT é eleita Agência do Ano 
 
O júri do 25º Colunistas São Paulo elegeu a JWT a Agência do Ano em 2008. Presidida pelo 
executivo Stephano Zunino, a agência tem se destacado nos últimos três anos, ao se 
consolidar na segunda posição do ranking das maiores agências do Ibope Monitor. O Grand 
Prix de Melhor Desempenho Criativo ficou com a AlmapBBDO, que conquistou o maior 
número de medalhas, 17 no total (veja matéria abaixo). A DM9DDB obteve 14 e a JWT, 
também 14 medalhas. A MPM ficou em quarto lugar (com 12 medalhas) e a Loducca em 
quinto, com sete medalhas. 
 
O prêmio de Publicitário do Ano foi concedido a Sérgio Valente, presidente da DM9DDB. O júri 
elegeu André Paes de Barros, sócio da Loducca, como o Profissional de Propaganda do Ano. A 
SulAmérica Seguros ganhou como Anunciante do Ano. O Veículo Impresso do Ano de 2008 é 
a Veja São Paulo, título da Editora Abril que está completando em 2008 20 anos de 
circulação. O veículo Eletrônico do Ano é a Rede Bandeirantes de Televisão. Os GPs de Filme 
e Campanha, por exemplo, só serão divulgados na festa de entrega de prêmios, ainda sem 
data definida. 
 
Mario D'Andrea, cco (chief creative officer) da JWT, destaca que a agência segue uma 
mudança muito clara de estilos, de forma de trabalho, se reinventando nos últimos três anos, 
após a chegada de Stephano, o número um do quarteto que comanda a JWT. Ao seu lado, 
estão D'Andrea, Martin Montoya, diretor geral, e Ken Fujioka, diretor de planejamento. 
"Quando há uma liderança forte, o trabalho flui melhor e os bons resultados para os clientes 
e para a agência aparecem. A prova disso é a subida da agência no ranking do Ibope Monitor, 
saindo do quinto lugar e consolidando-se na segunda posição nos últimos três anos", reforça 
o criativo. 
 
O comandante da área criativa da JWT avalia que a conquista do GP de Agência do Ano é um 
grande incentivo para continuar com a linha de trabalho que deu à agência posição de 
destaque. Para ele, prêmios são uma forma de dar uma pausa para avaliar o que está sendo 
feito. "Na nossa profissão, não temos muito tempo para fazer essa análise. Você coloca uma 
campanha na rua e tem vários jobs na mesa. No caso do Colunistas, considero muito 
relevante porque são profissionais da imprensa especializada que julgam. São pessoas que 
entendem do assunto e que estão aprovando o seu trabalho. Estamos muito felizes", frisa ele. 
Neste ano, a JWT também esteve entre as três mais premiadas nos festivais latinos Fiap e El 
Ojo, onde D'Andrea também venceu GP como diretor de criação do Brasil. Além disso, a 
agência é finalista do Prêmio Profissionais do Ano da Rede Globo. 
 
O júri teve como presidente Marcello Queiroz (propmark) e contou com a participação de 
Adonis Alonso (Blog do Adonis), Armando Ferrentini (Editora Referência), Décio Clemente 
(Rádio Jovem Pan), Carlos Domingos (Age), Dorinho (propmark), Eloy Simões (Abracomp 
Associação Brasileira de Colunistas de Marketing Publicitário), Marcio Erlich (Janela 
Publicitária), Pedro Yves (Revista Propaganda) e Tales Bahú (AlmapBBDO representando o 
Clube de Criação de São Paulo).  
 
Fonte: Propmark, São Paulo, 10 nov. 2008, p. 38.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 


