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Antes de tudo, quero deixar claro que não sou contra as premiações publicitárias. É lógico que 
a finalidade principal de uma agência de publicidade não é (ou pelo menos não deveria ser) 
ganhar prêmios, mas acredito que a sua conquista representa o coroamento e o 
reconhecimento de uma boa produção criativa. Porém, gostaria de contribuir com este artigo 
para uma reflexão sobre uma situação cada vez mais aparente e crescente: a indústria das 
premiações. 
 
É perceptível o excesso de prêmios no mercado brasileiro e mundial que, a cada ano, lançam 
categorias e promovem um "inchaço" desnecessário em suas programações. Talvez, como em 
qualquer outra indústria, o objetivo seja faturar mais e mais. Mas também é claro que, 
qualquer pessoa com um pouco de bom senso há de concordar, neste caso, a quantidade vem 
em detrimento da qualidade. O excesso de premiações só faz diminuir o "valor relativo" de 
cada uma delas. 
 
Se não bastasse esse cenário, que a meu ver não ajuda em nada na evolução da prática 
publicitária, ainda temos de nos deparar com os famigerados trabalhos "fantasmas". Ao olhar o 
rolo de peças inscritas, finalistas ou premiadas, em qualquer premiação é notória a percepção 
da falta de realidade em uma boa parte delas. O pior é que o julgamento de um "fantasma" é 
sempre injusto. Isso porque lhe falta uma parte do processo natural do mercado, como 
veiculação real nas mídias e resultados em vendas, os quais são extremamente importantes 
para legitimar a nossa profissão. Quando não temos esses dados, fica difícil avaliar com 
exatidão a eficiência e pertinência do trabalho proposto. 
 
A partir daí, existe uma confusão no mercado que acredita estar avaliando propaganda 
quando, nesses casos, está julgando somente criação. Isso mesmo, Parte dos festivais, mesmo 
os de maior prestígio, pode ser considerada premiação à criação, apenas. Para se avaliar uma 
propaganda de verdade, fatores como os citados acima são indispensáveis. A campanha ou 
peça tem de ter gerado resultado. Aí, sim, é propaganda. Caso contrário, é criação. E vamos 
esclarecer: criação é apenas uma parte da propaganda. É importantíssima, mas não é o todo. 
 
Nós, publicitários/criativos, para o nosso próprio bem, temos de retirar a cortina de glamour 
que há em torno da nossa profissão e perceber o óbvio: não somos nada mais que simples 
vendedores. A diferença entre nós e um vendedor de balcão de loja está apenas no 
ferramental que cada um utiliza para desenvolver seu trabalho. É simples assim. A nossa 
missão é definitivamente aumentar as vendas dos clientes e construir marcas fortes e 
desejáveis. Esse deveria ser o parâmetro real para as inscrições em festivais. 
 
Essa minha preocupação, que acredito ser também da maioria dos publicitários, não é apenas 
com o nosso mercado nos dias de hoje, mas também com o futuro da nossa profissão. 
Qualquer diretor de criação recebe diariamente inúmeros jovens candidatos a vagas em seu 
departamento, que chegam com essa visão de que somos todos "colecionadores de prêmios", 
e com uma pasta de trabalhos especulativos debaixo do braço buscando justamente um 
espaço para continuar com o que está aí. 
 
Muitos se sujeitam a trabalhar até mesmo de graça, na busca desse objetivo. Ou seja, o que 
vemos é um círculo vicioso sem luz no final do túnel. O problema é maior do que pensamos, 
ele está na formação do mercado, nas faculdades. Enquanto os festivais de publicidade são um 
grande negócio, jovens que chegam às agências se decepcionam com a profissão. Muitos se 
tornam extremamente infelizes quando percebem que passarão a ter que trabalhar com 
briefings reais nem sempre fáceis ou estimulantes e que, o que terão que criar de verdade, são 
resultados e vendas para os anunciantes. 
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