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Pelo sexto ano consecutivo, a F/ Nazca S&S foi a grande vencedora do Festival Brasileiro de 
Publicidade, promovido anualmente pela ABP (Associação Brasileira de Propaganda). A 
agência ganhou mais uma vez o prêmio de Agência do Ano ao conquistar nada menos que 11 
Lâmpadas de ouro, 16 de prata e 16 de bronze (veja lista completa abaixo). Ela levou ainda o 
Grande Prêmio da Categoria Filme, com o comercial "Código Redondo", produzido pela 
Margarida Flores e Filmes para a Skol. 
 
"A Seleção Brasileira não conseguiu, o São Paulo ainda está tentando, o Flamengo, por mais 
que esperneie, não chega lá tão cedo, mas no Brasil, só a F/Nazca é hexa. Isso é motivo de 
alegria suficiente para eu esquecer até que o Vasco está quase rebaixado", comemorou Fábio 
Fernandes, sócio-presidente e diretor de criação da F/Nazca S&S. Por e-mail, o criativo 
destacou ainda o cenário atual do mercado publicitário. "Num momento em que nosso 
mercado mergulha numa saudável reflexão sobre seu papel e sua missão prioritária que é a 
construção e imortalização das marcas dos nossos clientes, nada como se destacar em um 
evento que premia a originalidade e a criatividade, justamente aquilo que os profissionais 
conscientes desse papel entendem como ferramentas fundamentais para obtermos sucesso 
para nossos clientes nessa nossa missão". 
 
Fernandes não pôde comparecer à cerimônia de premiação na última quinta-feira (13), no Rio 
de Janeiro, e foi representado por Carlos di Célio e a equipe carioca da F/Nazca. 
 
No ranking das agências mais premiadas nesta edição do festival, logo em seguida vieram 
AlmapBBDO e NBS. Além de nove ouros, a Almap conquistou o GP de Rádio, com "Lado 



direito, lado esquerdo" para Gol Linhas Aéreas, spot que teve produção de A Voz do Brasil. Na 
categoria Mídia Impressa, o GP da ABP foi para a Loducca. A peça premiada foi "Coma este 
anúncio", criada para MTV. Já o Grande Prêmio de Mídia Exterior ficou com a Fischer América 
por "Cabos", criada para a Panasonic. Em Mobiliário Urbano, o GP foi para a Artplan por 
"Planta", desenvolvido para o Banco do Brasil. Na categoria internet - pela primeira vez 
julgada pelo festival - o GP foi concedido para a peça "Invisible Dry", criada pela Ogilvy & 
Mather para Dove. A ABP prestigiou ainda a Produtora Associados como Produtora de Filme 
do Ano, por ter obtido o melhor desempenho nesta edição. Já a Tesis arrematou o título de 
Produtora de Som do Ano, também pelo resultado geral. O cálculo é feito com a soma de 
pontos de peças incluídas na shortlist e premiadas com Lâmpadas de ouro, prata, bronze, 
além do GP. A premiação indicou ainda a Agência Regional do Ano. A vencedora foi a 
OpusMúltipla. 
 
Como é tradição na ABP, os delegados elegeram também os melhores trabalhos. Segundo o 
voto popular, o Filme do Ano foi "Vota Brasil", da W/Brasil para o TSE. Já o melhor trabalho 
em Mídia Impressa foi o mesmo que agradou ao júri: "Coma este anúncio". Em Mídia 
Exterior, os estudantes consideraram "Esponja", da F/Nazca para SOS Mata Atlântica, como a 
melhor peça. A Artplan também levou prêmio dos delegados em Mobiliário Urbano por 
"Planta". 
 
Segundo Cyd Alvarez, presidente da ABP, a premiação deste ano destacou-se pelo alto nível 
dos trabalhos. "O sarrafo subiu. Tanto em números de inscrições, já que tivemos mais de 
2.400 trabalhos na disputa, quanto na qualidade do que estava competindo", comentou. 
 
No total, a premiação concedeu 55 Lâmpadas de ouro, 84 de prata e 93 de bronze. A ABP 
entregou ainda uma "superlâmpada", "um prêmio mais que especial", destacou o presidente 
da entidade. O homenageado foi Jairo Carneiro, vice-presidente da ABP. 
 



 
 
 
Fonte: Propmark, São Paulo, 17 nov. 2008, p. 20.   


