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A Abracomp (Associação Brasileira dos Colunistas de Marketing e Propaganda) realizou no 
último dia 9, na capital paulista, o julgamento do Colunistas Design São Paulo. Esta é a 
primeira vez que a entidade premia profissionais, cases e empresas do segmento, que foram 
destaque em 2008. 
 
Ao todo, foram entregues 14 medalhas, sendo cinco de ouro, quatro de prata e cinco de 
bronze (veja lista completa). E as premiações foram definidas conforme as seguintes áreas: 
Design Ambiental, Branding e Design Corporativo e Design de Embalagem. 
 
Entre os Grandes Prêmios conquistados, a 100% Design foi eleita a Empresa de Design do 
Ano. Já Marco Antônio Amaral Rezende, diretor de branding e de novos negócios da Cauduro 
Associados, ganhou o GP de Empresário de Design do Ano. O diretor de criação da Criacittá, 
Wado Gonçalves, ficou com o GP de Profissional de Design do Ano. E a Abedesign, por sua 
atuação, ficou com o prêmio de Destaque do Ano. 
 
Já o case criado pela Cauduro Associados para a Vale recebeu GP na categoria de Design 
Corporativo do Ano. 
 
O júri, presidido por Marcio Ehrlich (Janela Publicitária), contou com a participação de 
Armando Ferrentini (Editora Referência), Danilo Fontelles (New Style), Manoel Muller 
(Abedesign), Marcello Queiroz (propmark) e Michel Neuhaus (Clube de Criação de São Paulo e 
F/Nazca S&S). 
 
Com sete anos de atuação, a 100% Design, além do GP de Empresa do Ano, ainda levou 
duas medalhas de ouro nas áreas de Branding e Design Corporativo (com trabalho para a 
confeitaria Jean et Marie), e de Embalagem ou Rótulo de Produto para o Lar, com trabalho 
realizado para a Linha Coral Decora. "Este foi um trabalho bem interessante de fazer. Foi 
uma maneira diferente de comunicar o produto Coral com um conceito mais direto. Por meio 
do design, conseguimos inovar", enfatizou Patrícia Oliveira, diretora de criação associada da 
100%. 
 
A empresa também conquistou uma medalha de bronze na categoria de Decoração de Loja 
ou Vitrine com iniciativa para a Drogaria Santa Marta. 
 



Para Renata Melman, diretora geral da empresa, a premiação representa a imagem de 100% 
no mercado brasileiro. "Este é o primeiro ano da premiação e, para nós, foi muito importante 
ter inaugurado o Colunistas Design São Paulo com um GP, dois ouros e um bronze. Acredito 
que a conquista representa a atual imagem do design no mercado brasileiro". 
 
Segundo ela, a 100% Design atende aproximadamente 25 clientes ativos, entre eles, Ambev, 
Coral, Kimberly-Clark, Gol Linhas Aéreas, Pernod Ricard, bem como diversos projetos para o 
design de embalagens de O Boticário. "Nossa empresa se caracteriza por trabalhar com muita 
excelência e valoriza o conceito da 100% de traduzir as marcas de maneira ampla e sempre 
pensando em funcionalidade". 
 
Para a executiva, a conquista do GP de Empresa de Design do Ano revelou a maturidade 
adquirida pela empresa durante todos estes anos de atuação. De acordo com Renata, a 100% 
tem entre as suas atribuições criar uma consistência de marca para os seus clientes, 
utilizando uma linguagem composta de durabilidade. "Nos últimos cinco anos, os clientes 
tomaram consciência de não comparar o design apenas à estética. Atualmente, há grande 
percepção de analisar como a disciplina pode agregar valor às marcas. Existe um 
embasamento maior", disse Renata. 
 
Fonte: Propmark, São Paulo, 18 maio 2009, p. 16.  


