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AlmapBBDO, pelo décimo ano consecutivo, é a agência brasileira mais premiada do mundo, 
de acordo com o Gunn Report 2008, divulgado nos Estados Unidos na semana passada. 
 
O Gunn Report é um levantamento, feito anualmente, que analisa a performance das 
agências do mundo todo nos festivais de publicidade locais, regionais e internacionais. É por 
meio desse levantamento que o ranking é feito para saber quais agências de publicidade e 
internet, campanhas, países, grupos de comunicação, anunciantes, produtoras e diretores 
foram os mais premiados. 
 
Neste ano, a AlmapBBDO foi a 11ª agência de publicidade (subiu duas posições em relação 
ao ano passado) e a décima agência em internet mais premiada. "Estamos todos muito 
felizes e orgulhosos. A agência está com um alto padrão e é difícil conseguir isso. A Almap 
tem uma presença muito boa e estamos há dez anos entre as agências mais premiadas do 
mundo", comemora Marcello Serpa, sócio e diretor geral de criação da AlmapBBDO. 
 
A integração da comunicação é o motivo que Serpa atribui para, que a AlmapBBDO também 
tenha sido uma das mais premiadas. "Sempre optamos em não fazer uma agência 
independente de internet, porque acreditamos que ela seja uma das nossas disciplinas. O 
nosso trabalho é integrar o online e o offline e isso reflete no nosso bom trabalho", 
acrescentou. 
 
LIDERANÇA 
 



O grupo BBDO lidera o ranking dos grupos de comunicação mais premiados do mundo e a 
unidade de Nova York aparece em primeiro lugar no ranking das agências mais premiadas. 
"Eu não poderia estar mais orgulhoso desta rede, e nem mais agradecido a estas pessoas 
extraordinárias que trabalharam tanto para fazer isso acontecer", disse Andrew Robertson, 
ceo da BBDO, em e-mail enviado para todas as agências da rede ao saber que o grupo era 
líder no ranking do Gunn Report. 
 
Ainda no ranking das agências mais premiadas aparecem as agências brasileiras F/Nazca 
S&S, em 25° lugar, e a Leo Burnett, em 34° lugar. "Se olharmos o mercado mundial não se 
fala em outra coisa senão os caminhos que a publicidade está tomando. As melhores 
agências já estão atrás das suas respostas, como a Leo. O importante é ter idéias, sem 
copiar, para crescer e multiplicar. Além disso, a Leo também aposta na mistura de talentos", 
disse Ruy Lindenberg, vice-presidente de criação da Leo Bumett. 
 
50 MAIS 
 
As campanhas brasileiras também aparecem entre as 50 mais premiadas mundialmente. Na 
categoria Filmes, a F/Nazca S&S é a única agência nacional que aparece em 45° lugar, com o 
comercial "Guerra", criado para a Unimed. 
 
Já a AlmapBBDO aparece duas vezes na categoria Anúncios com "Pocket Book", para a Cia. 
das Letras (40° lugar), e "Tecido", para a Havaianas (42° lugar). Aliás, a Havaianas aparece 
em 2Oº lugar na categoria Anunciante. 
 
O Brasil foi o sexto País mais destacado. Em primeiro lugar aparecem os Estados Unidos, 
seguido pela Grã-Bretanha (2°), Argentina (3°), Alemanha (4a) e Japão (5°). 
 
 

 
 
 
Fonte: Propmark, São Paulo, 17 nov. 2008, p. 50.   


