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s trabalhos premiados 
nas etapas regionais e 

finalistas da seletiva nacio
nal do 8e Prêmio ANJ de 
Criação Publicitária foram 
revelados semana passada. 
F/Nazca S&S, Heads, Con
temporânea ES, Terremoto 
Propaganda e Leiaute Co
municação tiveram peças 
premiadas e concorrerão 
à premiação nacional, que 
terá os vencedores revela
dos no próximo dia 26, em 
São Paulo. Na ocasião, será 
conhecido o melhor anún
cio veiculado no Brasil no 
período de iQ de março de 
2009 a 28 de fevereiro de 
2010, nas categorias Pro
fissional e Estudante, na 
premiação promovida pela 
ANJ (Associação Nacional 
de Jornais). 

No total, na categoria 
Profissional foram recebi
das 941 inscrições, dividi
das entre as regiões Norte 
e Nordeste, Sul, São Paulo, Cen-
tro-Oeste e os Estados do Espíri
to Santo e Minas Gerais e Rio de 
Janeiro. 

A F/Nazca S&S foi a grande 
vencedora da etapa regional de 
São Paulo. A peça, que agora é 
finalista da seletiva nacional, é 
"Faça a diferença", criada para 
a Nike e inscrita na categoria 
Oportunidade Campeonato Bra
sileiro. Os criativos responsáveis 
pelo anúncio são Pedro Prado e 
Rodrigo Castellari e os profissio
nais de mídia são Fernanda De 

Lamare e Bruno Flocke. 
O anúncio foi veiculado nos 

jornais Folha de S.Paulo e O Es
tado de S. Paulo, no dia 20 de no
vembro do ano passado. Ele dis
putou a etapa regional com outros 
159 trabalhos. No Rio de Janeiro, 
a Heads Propaganda levou a me
lhor e foi premiada como vence
dora da regional, sendo agora fi
nalista da premiação nacional. O 
trabalho prestigiado foi "Cidade 
abençoada", na categoria Oportu
nidades - Olimpíadas 2016. Ele 
foi desenvolvido para o Shopping 

Revelados os 

Peças de "Faça a diferença", criada pela F/Nazca para Nike; campanha venceu regional de São Paulo 

Rio Sul e teve criação de Flávio 
Medeiros e Fernando Maciel, com 
Ana Lopes e Giovanna Victorazzo 
sendo responsáveis pela mídia. 

A peça foi veiculada no jor
nal O Globo em 3 de outubro de 
2009. No total, esta regional re
cebeu 96 inscrições. Já na região 
Sul, o finalista nacional e vence
dor regional foi o trabalho "Era 
uma vez. Velocidade", inscrito na 
categoria Ações Diferenciadas. Ele 
foi criado pela agência curitibana 
Terremoto Propaganda para a 
Ecovia. Os criativos responsáveis 
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vencedores regionais 

pela peça são Ricardo Gandolfi e 
Fabrizio Cristo e os mídias Emily 
De Muzio e Rafael Marques. 

O trabalho foi veiculado no 
jornal Gazeta do Povo (PR), 
no dia 23 de fevereiro deste 
ano. No total, esta etapa re
gional recebeu 253 inscrições. 

DESTAQUE 
A regional Norte e Nordeste foi 
a etapa que obteve o maior nú
mero de trabalhos inscritos, com 
274 peças na disputa. O vencedor 
da regional e agora finalista da 

nacional foi o anúncio "Temaki", 
inscrito na categoria Oportuni
dades. Ele foi desenvolvido pela 
Leiaute Comunicação, de Salva
dor, para a Sogge Temakeria. As
sinam a ficha técnica os criativos 
Lucas Reis e Rodrigo Soares e os 
mídias Cláudio Freiras e Fernan
do Saback. O trabalho foi veicula
do no jornal Correio, em junho do 
ano passado. Por fim, a regional 
Centro-Oeste e os Estados do Es
pírito Santo e Minas Gerais rece
beram 158 inscrições. A peça ven
cedora foi "Retlorestamento", na 

categoria Anúncios/Ações 
Diferenciadas, criada para 
o governo do Espírito San
to. A agência premiada é a 
Contemporânea, de Vitória, 
e os criativos responsáveis 
são Luis Tauffer e Karoline 
Boone Malavazi. Wertsem 
de Faria e Anderlânia Pe
reira são os mídias do tra
balho. Ele foi veiculado n'A 
Gazeta de Vitória em 12 de 
março do ano passado. 

JÚRI 
Um grupo de profissio
nais renomado do merca
do participou da comissão 
julgadora da premiação. O 
júri da seletiva nacional 
foi composto por Aaron 
Sutton (Mood), Alexandre 
Lucas (Dentsu), Cristiane 
Bretas (McCann Erickson), 
Denis Kakazu (Ogilvy), 
Dorinho Bastos (professor 
coordenador da ECA), Erh 
Ray (Borghierh/Lowe), 
João Braga (JWT), Keka 
Morelle (F/Nazca), Luiz 
Ritton (Lew'Lara/TBWA), 
Mareio Ribas (Neogama/ 
BBH), Marcos Medeiros 
(AlmapBBDO), Murilo Li-
co (Santa Clara Nitro), Ra
fael Merel (Fischer+Fala!), 
Rafael Urenha e Rita Cor-
radi (ambos da DPZ), Vic
tor Hayashida (Salles Che-
mistri) e Vilma Schatzer 
(professora e coordenado

ra da Cásper Libero). 

Os vencedores regionais do 8Q 

Prêmio ANJ de Criação Publicitá
ria recebem como prêmio quatro 
macbooks Apple. O vencedor 
nacional receberá quatro pacotes 
com passagens, hospedagens e 
inscrições para o Cannes Lions 
2010, além de ter o anúncio ins
crito pela ANJ para concorrer 
no festival. Os prêmios serão 
entregues aos dois profissionais 
da criação e da mídia que parti
ciparam do desenvolvimento do 
anúncio vencedor. 
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Fonte: Propmark, São Paulo, 5 abr. 2010, p. 28. 




