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As duas agências foram as mais premiadas de um total de 600 peças inscritas A agência 
F/Nazca conquistou o Grande Prêmio da 13ª edição do Prêmio de Propaganda O GLOBO. A 
vitória veio com a peça “Campeonato Brasileiro Adriano”, criada para a Nike. O anúncio já 
tinha levado o ouro na categoria “Anúncios de Oportunidade”. 
 
Já o trabalho de reposicionamento para o shopping Rio Design, desenvolvido pela agência 
Script, ganhou o “Grande Prêmio Case de Resultados”. 
 
Os vencedores foram conhecidos na noite da última terçafeira na Villa Philippe, espaço 
localizado na Glória, no Rio de Janeiro. Na edição deste ano, foram mais de 600 peças 
publicitárias inscritas e veiculadas nos jornais e sites O GLOBO e “Extra” entre 1º de setembro 
de 2008 e 31 de dezembro de 2009. 
 
Onze agências são premiadas em 12 categorias Ao todo, 11 agências de publicidade foram 
premiadas em 12 categorias. A Agência F/Nazca, comandada por Fábio Fernandes, foi a 
grande vitoriosa deste ano, com sete prêmios. Em seguida ficou a Script, com três. 
 
Artplan e Agência3 ganharam dois prêmios cada. Na lista dos vencedores estão ainda 
Giovanni+ Draftfcb, NBS, PS10, 11/21, DM9DDB, Staff e Local. 
 
Carlos Di Célio, diretor de criação da F/Nazca, lembrou que, apesar dos bons resultados em 
anos anteriores, a 13ª edição veio acima de todas as expectativas. 
 
A gente gosta muito do meio jornal. É uma boa surpresa termos levado tantos prêmios. O 
nível dos competidores foi muito bom. 
 
Eventos como esse são importantes — disse Di Célio, que recebeu o prêmio do diretor geral da 
Infoglobo, Paulo Novis. 
 
Já Ricardo Real, sócio-diretor de criação da Script, ressaltou que o trabalho desenvolvido para 
o Rio Design foi muito importante. 
 
Participamos da concorrência com outras agências e conquistamos a conta do Rio Design. O 
interessante é que toda a campanha implementada foi exatamente a que apresentamos na 
concorrência. Um dos pilares era mostrar pessoas reais e deu certo — lembrou Real, que 
recebeu o prêmio do diretor de Mercado Anunciante da Infoglobo, Mario Rigon. 
 
Álvaro Rodrigues, presidente da Agência3, que levou dois prêmios este ano um bronze na 
categoria turismo com a peça “Avesso” para Shangri-lá e o Grande Prêmio “Melhor 
Aproveitamento do Meio Jornal” com a campanha “Intervenção” para a Eletrobras, lembra que 
participa desde a primeira edição do Prêmio de Propaganda O GLOBO. 
 
Tenho um carinho muito grande pelo prêmio. Este ano, ganhamos com uma peça proposta por 
nós com o meio ambiente como tema. Todos foram receptíveis, o cliente e o jornal — afirmou 
Rodrigues. 
 
Roberto Vilhena, diretor-presidente da Artplan, agência que também levou dois prêmios um 
ouro com a peça “Jarra” e um bronze com a campanha “Protótipo”, ambas para os Correios na 
categoria Serviços, destacou a importância de um prêmio dado por um veículo de 
comunicação. 
 
Em um cliente como Correios, não há como não incluir a mídia jornal na estratégia de 
comunicação — ressaltou. 
 
A F/Nazca levou prêmios na categoria “Oportunidade”: o ouro veio com a peça “Campeonato 
Brasileiro Adriano”; a prata, com “Copa das Confederações” para a Nike; e o bronze, com 



“Filhotes” para a Unimed-Rio. Na categoria Indústria, a F/Nazca levou o ouro com a ação 
“Cultura” e o bronze com “Biodiversidade Marinha” ambas para a Petrobras. A agência ainda 
conquistou o prêmio “Destaque O Rio é com a Gente” com a peça “Rio 2016”, para a Nike. A 
Script levou ouro e prata na categoria “Varejo”, com as peças “Taco Natal” e “Na horizontal”, 
ambas para a Taco. 
 
Além das 12 categorias, houve ainda o “Grande Prêmio Jovens Criativos”, que premiou 
estudantes. 
 
Os vencedores, da ESPM, UFRJ e UniverCidade, ganharam estágio na Agência3. 
 
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 27 maio 2010, Economia, p. 27. 


