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Mais uma vez a AlmapBBDO    obtém posição   de   destaque em grandes premiações. A última 
delas foi na 23ª edição do Prêmio Abril de Publicidade, realizado no último dia 27, em São 
Paulo, e que elegeu as melhores peças nacionais em sete categorias. O evento foi apresentado 
pelo ator Lázaro Ramos. 
 
A AlmapBBDO conquistou os dois Grand Prix: de Criação Revista com a campanha "Caminhões 
Customizados", criada para a Volkswagen, e o de Mídia com a ação "A Revista Mais Jovem do 
Brasil", para Pepsi Twist. "É maravilhoso a AlmapBBDO ter ganho estes que são os mais 
importantes prêmios do evento. A agência tem tido um ano sensacional, conquistando 
reconhecimento em outras grandes premiações como Fiap, One Show, Colunistas, entre 
muitas outras", disse Marcello Serpa, sócio e diretor de criação da AlmapBBDO. 
 
Explorando cenários tipicamente brasileiros, a série de anúncios "Caminhões Customizados" 
procura traduzir o conceito de que para todo tipo de carga existe um caminhão Volkswagen, 
associando a marca da montadora às múltiplas necessidades de seus clientes. Simples e 
original, a campanha também já conquistou inúmeros prêmios nacionais e internacionais 
como: dois Leões de prata no Festival de Publicidade de Cannes, no ano passado; dois ouros 
nos Prêmios Colunistas Brasil e São Paulo, em 2008; bronze no Fiap (Festival Ibero-americano 
de Publicidade) e no One Show, neste ano, além de ouro e prata no Clio Awards, também 
realizado em 2009. A criação foi de Ary Nogueira, Dulcídio Caldeira, Eduardo Andrietta, Luiz 
Sanches e Marcus Kawamura. "Às vezes nos esquecemos de que os produtos que chegam em 
nossas casas são transportados por caminhões. E a AlmapBBDO, com base nisso, criou uma 
fantástica campanha. Pela sexta vez consecutiva somos líderes de mercado, com o apoio e 
suporte dessa grande agência", disse Ricardo Barion, gerente de marketing da Volkswagen do 
Brasil. 
 
Já a campanha para a Pepsi Twist "A Revista Mais Jovem do Brasil", GP de Mídia, consistiu na 
criação de cinco edições da revista Twist, que foram encartadas nos títulos do Núcleo Jovem 
da Editora Abril, com circulação de 906 mil exemplares. O planejamento foi de Camila Teixeira, 
Flávio De Pauw, Maira Toledo e Paulo Camossa. 
 
OUTROS PRÊMIOS 
 
Duas agências empataram na categoria Melhor Utilização do Meio Revista: a Loducca ganhou o 
troféu pela ação "Cinta", para a Nextel em que, com um toque de botão, o anúncio falava de 
verdade com o leitor, transformando mídia segmentada em uma eficiente ação de marketing 
direto, e a Fischer América+Fala!, que também recebeu a premiação com a campanha "Revista 
Congelada", criada para promover a cerveja Sol, da Femsa, aos assinantes da revista Placar, 
da Abril. 
 
Com a mesma ação, a Fischer obteve, ainda, o reconhecimento em Opinião do Leitor, levando 
para casa outro troféu. 
 
Em Criação TV, a NBS conquistou a estatueta Árvore Dourada pela iniciativa "Mesmice", criada 
para o lançamento da Oi em São Paulo. 
 
A Ogilvy Interactive foi a premiada em Criação Internet com peças para o Dove Invisible Dry, 
da Unilever. 
 
Por fim, em Mídia TV - categoria estreante no evento a JWT foi a agência vencedora com a 
campanha "Estúdio Coca-Cola Zero", para a Coca-Cola. Desenvolvida em parceria com a MTV, 
a iniciativa proporcionou ao público jovem a comunicação da marca por meio do universo 
musical. 
 
CRESCIMENTO 
 



Em sua 23ª edição, o Prêmio Abril de Publicidade contou com 800 inscrições, número que 
representa segundo Thais Chede, diretora geral de publicidade da Editora Abril, crescimento de 
21% em relação ao ano passado. "Este ano obtivemos recorde de peças inscritas. Tal aumento 
mostra o reconhecimento, a amplitude e a abrangência da premiação no mercado. O conjunto 
dos trabalhos também revela uma comunicação cada vez mais integrada, completamente 
360°, e que se apresenta muito presente nas peças", disse a executiva, que salientou que a 
Editora Abril está vivendo um momento "espetacular". 
 
"Contamos com 160 milhões de exemplares vendidos e nossa publicidade tem crescido acima 
do mercado. Também temos investido na segmentação e inovamos em todas as plataformas 
existentes", afirmou Thaís. O Prêmio Abril de Publicidade 2009 teve a participação de 206 
agências de todo o Brasil. 
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