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Aproxima-se o fim do ano e com ele o balanço dos trabalhos do marketing e da sua 
comunicação, que hoje se desenvolve sob variadas formas, mas sempre com o mesmo 
objetivo de atender as demandas dos anunciantes. 
 
O mercado, por isso mesmo, é rico em premiações, algumas exageradas, outras nem sempre 
justas, onde o fator político costuma imperar, sempre acompanhado por uma boa dose de 
incompetência na apreciação e escolha dos melhores trabalhos e pessoas por eles 
responsáveis. 
 
Na contramão dessas falhas, situa-se a mais antiga premiação do trade, o Prêmio Colunistas, 
que este ano julgou a sua 41ª versão nacional, cumprindo sua ininterrupta e invejável 
trajetória. 
 
O Colunistas, já se disse aqui mais de uma vez, é o grande prêmio da propaganda brasileira, 
não só pela sua tradição, como também por abranger todas as mídias e julgar o mercado 
brasileiro por completo, através das suas oito regionais que precedem ao júri final da 
premiação, que é simbolizada pelo troféu Alex, homenagem a um dos mais valorosos 
profissionais da história da propaganda brasileira, Alex Periscinoto, responsável entre outras 
façanhas pela primeira grande virada criativa da nossa publicidade, que desde então deixou 
de apresentar anúncios, comerciais e campanhas papai-mamãe e resolveu ousar como nunca 
fizera. 
 
A partir daí a ousadia tornou-se lugar comum e muitas outras viradas ocorreram, sendo a 
mais célebre dessas posteriores o produto final da então novata DPZ (1968), que logo se 
transformou em objeto de desejo dos anunciantes e em sinônimo de ótima propaganda. 
 
Tão fortemente impôs-se a DPZ, que a apreciação de qualquer peça por ela produzida e que 
eventualmente, até pela nova cultura que se iniciava no setor, deixava o analista em dúvida, 
recebia compulsoriamente o carimbo (ops!) de aprovada.  
 
Desse momento mágico em diante, o Brasil não parou de produzir grandes talentos no setor, 
passando a ser alvo da cobiça das multinacionais que reconheciam a capacidade dos nossos 
criativos e precisavam deles para expandir seus negócios. 
 
Como nosso problema era inverso, os casamentos sucederam-se, gerando filhos e filhotes de 
boa cepa publicitária. Os mais antigos foram ensinar lá fora, os mais novos continuaram seu 
trabalho por aqui, sonhando com os importantes troféus de reconhecimento e ganhando 
dinheiro. 
 
Essa história passa obrigatoriamente pelo Prêmio Colunistas, que surgiu em 1967 e premiou 
os melhores talentos dos anos de ouro, prata e bronze da propaganda brasileira, não 
necessariamente nessa ordem. 
 
O propmark – também produto nos seus 44 anos incompletos de toda a relevância da 
propaganda brasileira dos últimos 50 anos – traz nesta edição os resultados do 41º 
Colunistas Brasil, que tem evitado ser uma escolha aleatória e de currais eleitorais, como por 
exemplo, se escolhem os vereadores nos municípios brasileiros. 
 
Os júris do Colunistas – e o deste não fugiu à regra – são demorados e sofridos, sem todavia 
perderem a sua modernidade no que tange à instantaneidade de cada peça apreciada, 
cientes os seus membros de que a propaganda precisa e deve antes de mais nada impactar e 
se possível emocionar, lugar comum dos anos de ouro que acabou ficando restrito nos 
tempos atuais de briefings passados por clientes que preferem não arriscar, sem saber que o 
risco é inerente a qualquer negócio e que todos os grandes vencedores sempre conviveram 
com isso. 
 



O momento mais importante desse júri dos 41 anos do Colunistas Nacional, não foi a 
consagração dos Grandes Prêmios. Isso era coisa esperada, pelo que ali estava exposto 
desde o primeiro momento dos trabalhos. 
 
O momento de glória foi quando, após um início de julgamento de trabalhos apenas bons, 
apresentou-se uma categoria (área TV e Cinema, categoria 9 – Institucional e Corporativa) 
com apenas três concorrentes e todos coincidentemente com as credenciais de Grand Prix 
nas suas regionais (Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e S. Paulo). 
 
Não foi isso, porém, que impressionou o júri, mas sim a exuberância criativa dos mesmos, 
em um período da nossa saga publicitária onde se sobressai a mesmice. 
 
Com o primeiro, do Sul, alguns jurados chegaram às lágrimas, logo procurando se conter pelo 
“papelão”. Mas não é emocionar (se possível) o primeiro ponto de busca da peça criativa? 
 
O segundo comercial dessa categoria (do Rio de Janeiro), absolutamente conceitual, mostra 
com clareza meridiana como pode ser descomplicada uma mensagem de inovação da 
portabilidade celular. Só estas palavras já dão arrepio. Mas a solução encontrada é de fazer 
inveja (saudável) aos bons profissionais do ramo que não assinaram a peça. 
 
O último comercial, de São Paulo, é o da bebê que aprende a andar e, estimulada pelos pais, 
chega à porta da rua, sai correndo (com o pai aos gritos tentando contê-la) e desaparece, 
dando lugar à prosaica mensagem do anunciante Fila (Runner): “Correr é humano”. 
 
Deixamos ao leitor imaginar a qualidade desses trabalhos, garantindo que são comerciais 
memoráveis. Quem quiser vê-los, basta acessar a Jovem Pan online (por meio do site 
www.jovempan.com.br), linkando para a entrevista semanal de Décio Clemente, cuja última 
(3/12) reproduz as peças. 
 
O importante a que nos referimos acima foi a quebra do regulamento pelo júri, conferindo 
pela primeira vez desde quando foi instituído um único ouro para cada categoria do 
Colunistas, duas medalhas da mesma cor. Diante da qualidade desses comerciais, dois deles 
(Rio e S.Paulo) levaram ouro, alentando os jurados para os passos seguintes que estavam 
por vir e que de fato – se comparados ao ano anterior – sinalizaram para uma recuperação 
criativa da propaganda brasileira. 
 
Fonte: Propmark, São Paulo, 8 dez. 2008, p. 2.   


