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A Agência3, presidida e di-
rigida criativamente por Álvaro 
Rodrigues, foi o grande destaque 
da 12a edição do Prêmio O Glo-
bo de Propaganda, entregue na 
semana passada. Além do Grand 
Prix O Globo pela peça “Tijolão”, 
criada para a construtora Rossi, 
ela conquistou dois Ouros e duas 
Pratas. Entre esses resultados 
estão as únicas distinções na 
categoria Online, com trabalhos 
como “Trator”, para Eletrobrás 
(Ouro), e “Placas”, para a FGV 
(Prata). “Tijolão” também levou 
Ouro, enquanto “Ceará”, para 
Urbi et Orbi, ficou com Prata.

A Artplan também se des-
tacou levando o GP mais co-
biçado da noite, o de Cases de 
Resultado, com o trabalho “Ho-
menagem das grandes marcas 
aos 20 anos da Casa & Video”, 
para a Casa & Video. A agência 

Agência3 leva GP de O Globo
Com peça para a construtora Rossi, a empresa foi destaque, juntamente  
com Artplan e Staff, da 12ª edição do Prêmio O Globo de Propaganda
Robert Galbraith

“Tijolão”, feito pela Agência3, conquistou o Grand Prix O 
Globo e Ouro em Classificados

“Camisinha”, da Staff para Alerj, faturou o GP 
de Melhor Aproveitamento do Meio Jornal

O GP Case de Resultados ficou com Artplan pela peça “Homenagem 
das grandes marcas”, para Casa & Vídeo

presidida por Rodolfo Medina e 
dirigida criativamente por Ro-
berto Vilhena conquistou ainda 
uma Prata em classificados 
para o cliente RJZ Cyrella. 

O GP de Melhor Aproveita-
mento do Meio Jornal ficou com a 
Staff, dos sócios Carlos Henrique 

impressa de sua campanha que 
satiriza nomes de filmes com as 
verduras e legumes do Hortifru-
ti, como “Batatas do Caribe” e 
“O Espigão que amava”, entre 
outros que se consagraram em 
outdoors pela capital do Rio de 
Janeiro (checar outros premia-
dos no quadro). 

O estudante Felipe Tiago 
Souza Pires, da Anhembi Mo-

Equi, Eduardo Moncalvo e Paulo 
Castro (associado). Eles vence-
ram com a peça “Camisinha”, feita 
para a Assembléia Legislativa do 
Rio de Janeiro (Alerj), trabalho 
também premiado com Ouro em 
Classificados. Na peça, uma série 
de pequenos anúncios parodiando 

classificados eróticos emoldurados 
pela ilustração de um preservativo 
traz o seguinte recado: “Antes de 
pensar em sexo, não pense duas 
vezes: use camisinha”. 

A Almap amealhou um Ouro 
para a Gol, com campanha “Che-
ck in Móvel”, e uma Prata; en-
quanto Casa da Criação faturou o 
seu Ouro com “Há 50 anos” para 
La Mole; e a MP, com a versão 

A premiação do 30o Profissio-
nais do Ano da Rede Globo acon-
tece nesta terça-feira, 25, em São 
Paulo. No evento, serão entre-
gues os troféus aos vencedores 
regionais de Sudeste Capitais, 
Sudeste Interior, Leste-Oeste, 
Sul e Norte-Nordeste. Também 
serão anunciados os vencedores 
nacionais das categorias Insti-
tucional, Campanha Nacional e 
Mercado Nacional.

Com direção de Ulysses Cruz, 
o evento acontecerá em um 

Para os organizadores da 
primeira edição do Festival 
Universitário de Comunica-
ção (FUC), promovido pela 
JMCOM Comunicação e idea-
lizado pelo publicitário Cláudio 
Venâncio, o evento, que acon-
teceu neste mês, foi além das 
expectativas. O total de peças 
cadastradas surpreendeu logo 
de início. Esperava-se a inscri-
ção de aproximadamente 500 
trabalhos, mas o número passou 
de 2 mil. 

O grande vencedor do 1o FUC 
é da capital paulista. Victor Ho-
landa, aluno da Miami Ad School 

Final do 30o Profissionais do 
Ano acontece nesta semana

ambiente marcado pelo tom 
vermelho. O ator Antônio Fa-
gundes fará esquete sobre 30 
anos de propaganda. Entre os 
apresentadores está a cineasta 
Laís Bodansky. 

O prêmio Profissionais do Ano 
terá programa especial na Globo, 
apresentado em 30 de novembro, 
com os melhores momentos do 
evento e entrevistas enfocando 
os 30 anos da premiação.

Os finalistas da categoria 
Institucional são “Ação e reação” 

ESPM, ganhou o prêmio The Big 
FUC. Ele terá seu trabalho ins-
crito no Festival Internacional 
de Publicidade de Cannes em 
2009, com direito a passagens 
de ida e volta, estadia na cidade 
e inscrição como delegado bra-

(DM9DDB para WWF), “iG” 
(Neogama/BBH para o portal 
iG) e “Portas” (Lew’Lara\TBWA 
para Banco Real). Em Campa-
nha Nacional concorrem “Pepsi 
Coreography” (AlmapBBDO 
para Pepsi), “Tá na Roda, Tá 
Redondo” (F/Nazca S&S para 
Skol) e “Verdades sobre o Gol” 
(AlmapBBDO para Volkswagen). 
A categoria Mercado Nacional é 
a que tem maior número de fina-
listas. São oito campanhas.

Sandra Silva

sileiro no evento. O estudante 
também levou troféus de Ouro 
na categoria Revista e de Bron-
ze na categoria Jornal. E ainda 
ganhou um mês de estágio na 
W/Brasil. “Não existia nada 
similar voltado para esse pú-
blico. É uma chance de expor 
seus trabalhos a mais de 70 
jurados. Muitos ficaram emo-

cionados pela oportunidade”, 
diz Venâncio. 

Outro que levou uma vaga 
em Cannes foi Hugo Girão, da 
Universidade Federal do Rio 
de Janeiro. 

Carla Said Lima

O prêmio The Big FUC foi dado para 
uma peça criada para revista

Primeiro FUC supera expectativas

rumbi, conquistou com traba-
lho solo o GP Jovens Criativos, 
que neste ano homenageou o 
Instituto Superior de Educação 
Pró-Saber.

Foram inscritas cerca de 400 
peças veiculadas neste ano em 
O Globo, Extra e Diário de São 
Paulo. Os detalhes dos trabalhos 
vencedores estão no site www.
infoglobo.com.br.
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