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Foram 11 agências premiadas em dez categorias. Onze peças ganham ouro 
 
A agência de publicidade F/Nazca foi a grande vencedora da 13° edição do Prêmio de 
Propaganda O GLOBO. A empresa, comandada por Fábio Fernandes, levou seis prêmios. Ao 
todo, onze companhias de marketing foram premiadas e quatro peças levaram o prêmio de 
ouro. O anúncio foi feito ontem na Casa32, um hotel butique no Cosme Velho, no Rio de 
Janeiro. 
 
A F/Nazca levou todos os prêmios na categoria Oportunidade: o troféu de ouro e prata vieram, 
respectivamente, com as peças “Campeonato Brasileiro Adriano” e “Copa das Confederações”, 
ambas feitas para a Nike. O bronze foi garantido com a campanha “Filhotes”, para a Unimed-
Rio. A agência, em parceria com a Petrobras, também levou ouro com a ação “Cultura” e 
bronze com “Biodiversidade Marinha” na categoria Indústria. A agência conquistou ainda o 
prêmio “Destaque O Rio é com a Gente” com a peça “Rio 2016”, para a Nike. 
 
Cerimônia de premiação será realizada no fim do mês A Agência3, Artplan e Script ganharam 
dois prêmios cada. 
 
Destaque para os ouros da Script na categoria Varejo, com a peça “Taco Natal”, e da Artplan, 
com “Jarra”, para os Correios. Assim, as quatro campanhas que levaram o ouro vão ainda 
disputar o Grande Prêmio de Propaganda O GLOBO, cujo vencedor só será conhecido no fim 
deste mês, quando haverá a cerimônia de premiação. Este ano, foram mais de 600 peças 
publicitárias inscritas, que foram veiculadas nos jornais e sites O GLOBO e “Extra” entre 1° de 
setembro de 2008 e 31 de dezembro de 2009. 
 
Como em todo festival, tem coisas que se destacam. O júri foi pautado na qualidade das 
peças. Apesar de as pessoas falarem que o jornal de papel está acabando, é possível ver ainda 
muitas campanhas criativas — diz Eduardo Lima, presidente do Clube de Criação de São Paulo 
e diretor de criação da agência de publicidade F/Nazca, que liderou o grupo de onze jurados 
responsáveis por indicar os vencedores. 
 
Já no Grande Prêmio Cases de Resultados foram analisadas cinco peças, de diferentes setores. 
 
Segundo Fátima Rendeiro, diretora de mídia da Quê Comunicação e presidente do júri 
responsável pela categoria, foram analisados a estratégia utilizada e os resultados alcançados. 
 
Entre os finalistas estão as peças “Dimension Office & Park”, produzida pela agência de 
publicidade Laxmi Mais para a construtora Odebrecht; e a “Índice Você” para a Fundação 
Getulio Vargas (FGV), que foi desenvolvida pela Agência3. Na lista estão ainda a peça sobre o 
reposicionamento do Rio Design; a campanha “Renaissance Residencial Classique”, feita pela 
agência de publicidadePercepttiva, para a construtora Calçada; e a campanha “Banda Larga 
3G” para a Claro, desenvolvida pela F/Nazca. 
 
Essa categoria é um trabalho desenvolvido a seis mãos, pois o trabalho tem de ser integrado 
entre a agência de publicidade, o cliente e o veículo de comunicação. Não adianta ter uma boa 
ideia se o cliente não sabe o que quer. O nível das peças está muito bom. Foram boas 
discussões — disse Regina. 
 
O vencedor da categoria também só será conhecido no fim do mês, na cerimônia de 
premiação. 
 
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 12 maio 2010, Economia, p. 25. 


