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Com a conquista de dois Grandes Prêmios, de TV/Cinema e Rádio, e ainda com a inclusão de 
50 peças no Anuário do Clube de Criação do Rio de Janeiro, a F/Naz-ca S&S foi o grande 
destaque do Festival Melhor do Rio 8. O evento, que deixou de ser realizado no ano passado 
após seis edições consecutivas, foi promovido pelo clube de criativos carioca nos dias 28 e 29 
de novembro, em Búzios. "Mantivemos o bom resultado dos últimos anos, que ficou melhor 
ainda com os dois GPs. Foi F, de F/Nazca", comemorou Carlos di Célio, diretor de criação da 
agência. 
 
A F/Nazca conquistou os dois Grandes Prêmios com trabalhos para a Skol. O de TV/Cinema 
foi para o comercial "Código Redondo", que já havia recebido o GP na mesma categoria 
também este mês no Festival da ABP. Já em Rádio, o trabalho premiado foi "Treinamento". 
 
Além da F/Nazca, o júri, presidido por Alexandre Motta, diretor de criação associado da 
Binder/FC+M, concedeu outros três GPs. A Agência 3 ficou com o da categoria Revista, com 
"Gráficos", criada para Icatu Hartford. Já a Quê conquistou o prêmio máximo em Jornal com 
"Patrimônio Histórico Cultural", trabalho criado para Petrobras. O GP de Mídia Exterior ficou 
com a NBS, com a série "Toten", criada para a Oi. Até agora o júri do Melhor do Rio 8 
selecionou 152 peças para integrar o Anuário. As categorias Material Promocional e Internet 
continuam com inscrições abertas e serão julgadas apenas no ano que vem, por um novo 
grupo de jurados. Do total de trabalhos selecionados até agora, logo após a F/Nazca, a 
agência que mais incluiu peças no livro foi a NBS com 27 trabalhos, seguida pela Agência 3, 
com 15, e Quê Comunicação, com o mesmo número de trabalhos. Além delas, 
Giovanni+DraftFCB (13), Script (9), Artplan (7), Staff (7), CG-COM (4), McCann (4), Binder/ 
FC+M (3), Heads (2), Percepttiva (2) e Publicis (i) também tiveram trabalhos selecionados. 
 
NOVIDADE 
 
Flavio Medeiros, presidente do CCRJ, antecipou uma novidade que deve entrar ainda no 
Anuário deste ano, que será lançado apenas em maio de 2009. O CCRJ estuda a criação de 
uma categoria que premiará os melhores cases do Rio de Janeiro, em um formato 
semelhante ao Prêmio Case de Resultados, do Prêmio de Propaganda O Globo. "Ela deverá 
ter um júri que também contemplará profissionais de planejamento, atendimento e clientes. 
Estamos conversando com o Grupo de Mídia do Rio de Janeiro e o Grupo de Atendimento e 
Planejamento para promover a categoria", contou. Ele também destacou o novo formato do 
festival deste ano, que teve o júri reunido em Búzios pela primeira vez. Nas outras edições, 
os jurados se encontravam antes do evento, no Rio de Janeiro. "A reunião em Búzios, com 
todos por mais tempo no mesmo hotel, abriu espaço para discussões sobre o mercado 
carioca, ampliou os debates. Mas como era o primeiro ano, optamos por fazer um teste, 
deixando as categorias Material Promocional e Internet de fora, para serem avaliadas no Rio. 
No ano que vem todas devem ser votadas em Búzios", contou. Ele acrescentou que, com o 
novo formato, a organização optou por realizar a entrega dos prêmios no Rio, em maio, 
quando todas as categorias estiverem julgadas, junto com o lançamento do Anuário, que será 
assinado por Rodrigo "Joe" Delamare, da Binder/ FC+M. Na mesma data, serão 
homenageados os vencedores dos GPs do Melhor do Rio 7, que não tiveram comemoração, já 
que o festival do ano passado não foi realizado. "Foi fundamental não termos feito para o 
evento em 2007, para sanar as dívidas do Clube e garantir o festival por muitos anos", 
explicou. 
 
Fonte: Propmark, São Paulo, 8 dez. 2008, p. 18.   


