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Pelo segundo ano consecutivo, a AlmapBBDO é a Agência do Ano do Fiap (Festival Ibero-
Americano de Publicidade). Na última década, a agência foi a que mais recebeu o título no 
festival, segundo Daniel Marcet, diretor geral do Fiap.  Em 2010,  a agência de Marcello Serpa 
e José Luiz Madeira ganhou cinco troféus Sol de Ouro, além de oito de prata, 20 de bronze e 
um GP. O evento movimentou Buenos Aires semana passada. 
 
No total, o Brasil conquistou 57 troféus. O número é 21% superior ao resultado do ano 
passado, quando o País garantiu 47 prêmios. Também houve avanços na quantidade de Grand 
Prix. Foram dois para o Brasil, enquanto que em 2009 foi um prêmio único (“Weather”, 
AlmapBBDO). Este ano, a Leo Burnett, com o anúncio “Revista mais barata”, para Fiat Ducato, 
levou o Grand Sol de Ibero-América e ouro em Gráfica. Já a AlmapBBDO, agência brasileira 
que mais inscreveu trabalhos (quase 50% do total), foi contemplada com o GP em Rádio, com 
os spots para Escola Panamericana de Arte “Taça de champanhe” e “Cortador de unhas”, 
premiada com ouro em sua categoria. 
 
A novidade nesta edição do festival foi que o Brasil dividiu o “pódio” de GPs com a Argentina 
(no ano passado somente Brasil ganhou o Grand Prix). A Argentina levou GP em Via Pública, 
pela Del Campo Nazca S&S, com a peça “Teletransporter” (InBev); e em TV, pela Y&R, com a 
campanha “Graduaciones HOBB” (AGEA). O país também foi o único a receber o Sol de Platino, 
que contempla a melhor campanha integrada do festival, com a campanha “Pecsi”, da BBDO 
para a Pepsi. 
 
Além disso, os argentinos superaram o Brasil em número de troféus de ouro: foram 13, 
enquanto o Brasil recebeu 11. O Chile – país que inscreveu poucas peças, por conta do 
terremoto que devastou o país recentemente – está em terceiro lugar em número de troféus 
Sol de ouro (sete), seguido por Estados Unidos (cinco); México (seis); Colombia e Espanha 
(quatro); Venezuela, República Dominicana e Peru (um). 
 
O Brasil não conquistou nenhum ouro na área de TV, desempenho pior que o do ano anterior, 
quando a Borghierh/Lowe ganhou o troféu dourado com o filme “Piano”, para Skip, da 
Unilever. O resultado da categoria mais esperada do festival trouxe em 2010, como destaque, 
a agência Y&R Argentina, que levou o Gran Sol de Filme com a campanha “Hombres de Olé 
bajo el brazo” para o Diário Olé. No total, a área teve um GP, cinco ouros, 14 pratas, 34 
bronzes e 34 finalistas. 
 
O Brasil conquistou na área uma prata com filme da AlmapBBDO (“Dia Internacional da 
Mulher”), para Volkswagen; e seis troféus de bronze: “Torcida” e “Campanha EPA”, “Velhinhos, 
efeito colateral” e “Piriquito” para Novo Fox (Volkswagen), as três da Almap; “Figurinha do 
Pelé”, MasterCard, da McCann Erikcson, “Rato”, Tok&Stok, da DM9DDB e “Massagista”, UOL,  
da Borghierh/Lowe. 
 

 
Diretor comenta rumo da W/ 
 
A conta já está na ponta da língua do diretor de cena Andrés Bukowinski: 1.116 filmes 
realizados com Washington Olivetto, uma parceria que já dura 36 anos. O tempo é incomum 
na publicidade, ou mesmo, no matrimónio. O currículo inclui filmes consagrados, como os 
destinados à Bombril, com o ator Carlos Moreno. Só aí foram 380 comerciais, desenvolvidos 
pela sua produtora, a Abafilmes. Mesmo com as atenções voltadas para ele no Kap, onde foi 
homenageado pela sua entrada no Salón de la Fama do festival e realizou palestra sobre a 
busca da simplicidade na comunicação, Andy, como é conhecido no Brasil, arriscou falar sobre 
o recente acordo entre a W/ e a McCann Erickson, que resultou na WMcCann. 
 
Para o diretor, a nova empresa trará benefícios para ambas as partes. "Com uma tacada só, 
Washington resolveu uma série de problemas. Mais uma vez ele me surpreendeu. Ele tem 
essa capacidade. Acredito que com o acordo ele irá trabalhar da melhor maneira possível, 



direcionando jovens criativos com sua intuição", declarou. Andy também comentou a atuação 
do Brasil na área de Filme do Fiap, que não resultou em nenhum ouro. "Hoje a Argentina tem 
um trabalho de produção de maior destaque que o Brasil. Isso se comprovou aqui", afirmou, 
fazendo referência ao GP conquistado pela Argentina.  
 
Antes de começar sua palestra, o diretor fez um resumo ao propmark do que estaria por vir. 
Falou sobre a falta de conceitos que algumas campanhas têm atualmente e reforçou a 
necessidade de um trabalho árduo de pesquisa na pré-produção, para extrair o máximo do 
mínimo. Aí mora, segundo ele, a simplicidade a que se refere. 
 
Durante a palestra, mostrou à platéia os saudosos comerciais realizados para a Bombril, Folha 
de S.Paulo e extinto Banco Bamerindus, que extraíram do público presente risadas e aplausos 
constantes. Bukowinski também celebrou sua indicação para o Salão da Fama, onde também 
está o nome do amigo Washington Olivetto.  
 
"É sempre bom estar de volta a Buenos Aires, cidade onde comecei minha carreira. Há oito 
anos palestrei aqui, no Fiap, e hoje sou homenageado com muito orgulho", disse, junto com o 
diretor de cena, entram para o Salón o brasileiro Eduardo Fischer (da Fischer+Fala!), Pablo Del 
Campo, criativo argentino mais premiado dos últimos dez anos; Enrique Gibert, do México; 
Luis Miguel Messianu, destacado profissional do mercado hispânico dos Estados Unidos; a 
mexicana Ana Maria Olabuenaga, primeira mulher a integrar o Salão da Fama; e a Young & 
Rubicam de Buenos Aires. DD 
 
Fonte: Propmark, São Paulo, 3 maio 2010, p. 10. 


