
Almap conquista GP 
 
A campanha “Gráficos I, II e III”, da AlmapBBDO para Greenpeace, ganhou o Grand Prix de 
Ecologia do 15º Fiptur (Festival Internacional de Publicidade do Turismo), que aconteceu entre 
os últimos dias 28 e 30, em Gramado (RS). O julgamento das peças aconteceu na última 
quarta-feira (28), em Porto Alegre. Além do GP, foram concedidos cinco ouros, dez pratas e 15 
bronzes entre os 100 trabalhos inscritos por 22 agências. 
 
Os anúncios da campanha que conquistou o GP comparam dois gráficos: um sobre a queda da 
bolsa de valores e o outro apresenta a queda do gelo no Oceano Ártico com a chamada: “As 
coincidências são evidentes. A diferença é que só uma das crises preocupa o mundo”. Outro 
anúncio compara os gráficos, em queda, das perdas do sistema bancário global e as emissões 
globais de CO2. A outra peça mostra o aumento da inadimplência e o aumento do nível dos 
oceanos nos últimos anos. A campanha impressa do Greenpeace foi criada por Fabio Ozório, 
Luiz Sanches e Dulcidio Caldeira, com direção de criação de Sanches e Caldeira. 
 
Além do GP, a Almap ganhou dois ouros; a Ideia 3 (Bahia), um, três pratas e um bronze; a 
D/Araújo (SC) ficou com um ouro, uma prata e dois bronzes; a Filadélfia ficou com um ouro; a 
Contemporânea (ES), uma prata e dois bronzes; a MKT Contemporâneo (SP) ficou com uma 
prata e um bronze. Já a BZZ, com uma prata e um bronze. A Publicis e a Ama levaram uma 
prata cada; a Mota (CE), dois bronzes; a R/Com, Kaapora (SC), Ampla (ES), Belli Studio (SC), 
Cavassani e Nölck Red América (Venezuela), um bronze cada. 
 
Em Televisão, foram concedidos somente duas pratas e dois bronzes. Em Rádio, não houve 
prêmio. Já em Mídia Impressa, foram concedidos três troféus de ouro, cinco de prata e cinco 
de bronze. Em Campanha, um GP, um de prata e quatro de bronze. Em Marketing 
Promocional, foram um ouro, uma prata e três bronzes; em Mídia Exterior foram concedidos 
um ouro, uma prata e um bronze. 
 
O júri foi presidido por Ana Paula Jung, do propmark, e composto por Rogério Jesus Theisen, 
produtor gráfico da CODE da ESPM, Hugo Novaes, diretor de criação do núcleo Colombo da 
Escala; Paulo Leônidas, diretor de comerciais da Nektar Filmes, e Airton Rocha, presidente da 
Abap/RS. 
 
Seminário 
 
O Fiptur discutiu o tema sustentabilidade. Além disso, a comunicação digital também foi 
assunto de debate do seminário. A palestra de abertura, feita pelo consultor de marketing da 
Embratur, Jaderson Alencar, abordou as novas ferramentas da comunicação para o turismo e a 
ecologia. Na opinião dele, o turismo está em uma nova era, na qual a colaboração e a opinião 
de outras pessoas influenciam, por meio da interconectividade, a decisão de outras. 
 
Alencar salientou as novas tendências em comunicação digital. “Muitos de nós não percebem a 
dimensão das mudanças atingidas com a internet, que tomou proporções de mídia de massa 
com as redes sociais. Hoje, uma em cada cinco pessoas no mundo está conectada, o que faz 
com que o consumidor também atue como intermediário de marcas e ideias”, disse. 
 
Para Gorgônio Loureiro, presidente do Fiptur, o evento serve como um incentivo para que a 
comunicação seja um pilar de aplicação para o turismo sustentável e a ecologia. “Queremos ir 
ao encontro das necessidades que surgem a cada dia e as redes sociais apontam para uma 
nova direção”, concluiu. 
 
No segundo dia do evento, aconteceram quatro workshops ministrados por profissionais de 
instituições de ensino renomadas como Alessandro Souza, da ESPM, Adriana Torres Guedes e 
Álvaro de Melo Machado, das Faculdades Integradas de Taquara (Faccat); Cristine Bahia de 
Oliveira, da Unisinos, e Sérgio Trein, da Feevale. 
 
Sérgio Campanelli, da MCR, responsável pela criação de trilhas e de jingles inesquecíveis como 
o da campanha “Mamíferos”, da Parmalat, fez palestra sobre o tema “O som como ferramenta 



de criação publicitária”. “Temos que buscar uma forma sonora diferente da que se vê por aí. E, 
no caso do turismo sustentável, a construção é a mesma”, salientou. Campanelli destacou que 
a criatividade é a peça-chave para o sucesso. 
 
Patrícia Servilha, gerente e sócia-consultora da Chias Marketing, falou sobre “Os benefícios das 
novas ferramentas de comunicação para o planejamento do turismo”. Ela, que atualmente 
coordena, através da Chias, o Plano Catarina – Plano de Marketing Turístico do Estado de 
Santa Catarina, defendeu a busca pelo que ela chamou de e-turista, ou seja, aquele que busca 
informações e decide seu destino na web e redes sociais. “Hoje a internet é considerada a 
fonte mais importante de informação turística ou de viagem, ultrapassando as recomendações 
de amigos e familiares. “O e-turista representa mudança não apenas de evolução tecnológica, 
mas também social, sobre a qual os antropólogos ainda estão estudando. Temos a rede, sim, 
mas o mercado ainda é formado por pessoas”, finalizou.  
 
Fonte: Propmark, São Paulo, 3 maio 2010, p. 16. 
 
 


