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Para o publicitário Marcello Serpa, sócio e diretor geral de criação da AlmapBBDO, ficar na 
segunda colocação na contagem de Agência do Ano, com 36 pontos, e garantir Leão de ouro 
na categoria de carros na área de Filmes (veja texto na página 30), é um sinalizador de que a 
empresa atravessa momento de maturidade profissional e que os prêmios são naturais, pois 
são consequência do dia-a-dia de todos os departamentos, da criação à mídia, passando por 
planejamento, operações e atendimento. 
 
O Brasil não ganhava Leão de ouro no Cannes Lions há 27 anos quando "Família Graciotti", da 
MPM para a Fiat, teve a distinção dos jurados. "É um grande feito conquistar um ouro na 
categoria mais difícil, a de Filmes. Ganhar com um trabalho para a Volkswagen mostra que 
estamos empenhados em entregar para a marca e para os consumidores algo de qualidade. O 
dia-a-dia de toda a equipe é direcionado para essa meta. "Cachorro-peixe" quebra um 
paradigma para o Brasil e me sinto honrado da Almap tê-lo feito. Sua carreira em festivais 
internacionais mostra o seu valor", disse Serpa, sem esconder a felicidade por repetir a 
premiação em Cannes. 
 
Em 2000, quando presidiu os júris de Filme e Press & Poster, a AlmapBBDO foi eleita a Agência 
do Ano. Também conquistou ouro na década de 90 para a Volkswagen com o filme "Dois 
vistos", mas na categoria institucional/corporativa. 
 
A premiação, na expressão de Serpa, também externa a filosofia da AlmapBBDO que envolve 
apenas a criação e produção de projetos reais. "Não nos envolvemos com nada que não seja 
encomendado pelos nossos clientes. Quando o prémio vem, vibramos muito porque expõe 
nosso modelo. Além da maturidade, mostra que estamos preparados para o que vem por aí. 
Não adianta mais fazer 'banerzinho'. O negócio de internet é muito mais amplo. Cito o Leão 
conquistado pela LiveAD para a TV Globo como algo feito no Brasil com tom internacional. É 
uma ótima ilustração para vermos como temos que trabalhar com redes sociais, O nosso Leão 
de ouro em Design, para Havaianas, deve ser, olhado como algo inovador, assim como o case 
de mídia da Lew'Lara. O Brasil tem potencial, mas precisamos nos renovar sempre. Às vezes, 
os caminhos podem estar no nosso próprio País", argumentou Serpa, sem esquecer de elogiar 
a participação da jurada Sophie Schoemburg, redatora da Almap, no Filme Lions. "Ela teve um 
desempenho destacado, o que valoriza a agência e seus trabalhos". 
 
Fonte: PropMark, São Paulo, 29 jun. 2009, p. 29-35. 
 


