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Asexta edição do Prêmio Anatec
de Mídia Segmentada reco-

nheceu, no último dia 30, os cases
de 17 empresas de comunicação
selecionados por um júri de con-
ceituados profissionais do setor.
Durante solenidade na Fecomér-
cio, em São Paulo, a premiação
também homenageou Armando
Ferrentini, diretor-presidente da
Editora Referência e presiden-
te do Conselho- Deliberativo da
ESPM, que recebeu troféu pelo
título de Jornalista Especializado
do Ano e Roberto Civita, presi-
dente do Conselho de Adminis-
tração e diretor Editorial do Gru-
po Abril, congratulado como a
Personalidade do Ano. "Muito me
honra receber este prêmio ao lado
de grandes nomes do mercado. A
premiação concedida pela Anatec
já tomou conta do setor por sua
relevância. É um importante re-
conhecimento profissional", disse
Ferrentini.

Ao receber sua homenagem,

Roberto Civita destacou o vasto
universo das publicações seg-
mentadas e o seu futuro promis-
sor. "Estou pasmo ao ver nesta
premiação o grande número de
revistas existentes nesse setor. Is-
so revela que o Brasil está muito
bem posicionado na comunica-
ção personalizada, cada vez mais
viabilizada pelo universo digital",
enfatizou Civita.

A sexta edição do Prêmio
Anatec homenageou, ainda, Luiz
Fernando Vieira, presidente do
Grupo de Mídia e sócio e vp da
África como o Profissional de Mí-
dia do Ano. |á o título de Agência
do Ano foi entregue a WMcCann,
representada por Washington
Olivetto, chairman da empresa, e
Paulo Gregoracci.

CASES
Realizado pela Associação Nacio-
nal de Editores de Publicações e
organizado pela Garrido Marke-
ting, o Prêmio Anatec tem como
objetivo reconhecer as melhores
práticas de comunicação segmen-
tada no Brasil. Neste ano, o even-

to contou com a inscrição de 97
cases nas categorias Capa, Proje-
to Gráfico, Lançamento do Ano,
Ilustrações e Fotografias, Publi-
cações Segmentadas, Marketing
Publicitário, Responsabilidade
Socioambiental, Relacionamento,
Multimídia e Mundo Digital.

Desta forma, apenas 32% dos
cases inscritos receberam a classi-
ficação em ouro, prata ou bronze.

Na categoria Projetos Gráfi-
cos a HSM do Brasil conquistou
um ouro com o case "Um projeto
gráfico inspirado na marca" pelo
trabalho de rejuvenescer a marca
da revista HSM Management. Já
a Oesp Mídia recebeu prata pelo
case das revistas Oesp Estadão
Construção e Oesp Estadão Me-
tal Mecânica. Por fim, o Grupo
Comunidade levou o bronze pelo
case da revista VIP Moda.

Em Publicações Segmentadas
B2C a Editora Profashional rece-
beu ouro pelo case da Revista Pic-
cadilly. Em seguida, a 3R Studio
conquistou uma prata com o case
"Casamento Regionalizado: um
segmento inesquecível". O bronze

foi para a Editora Abril pelo lan-
çamento de coleções sobre a 2a

Guerra Mundial.
Na categoria Publicações Seg-

mentadas B2B a Editora Lamôni-
ca conquistou um ouro pelo case
da revista Franquia & Negócios.
Já o Grupo Cipa recebeu uma
prata pela Revista Cipa. O bronze
nesta categoria foi recebido pela
Contento Comunicação pela pu-
blicação DEC News.

Em Relacionamento com o
Cliente a Editora Abril levou um
ouro e uma prata pelos cases
"AbrilSac.com: aproveite que vo-
cê está aqui e renove a sua assi-
natura!" e "AbrilSac.com: usando
DBM para aumentar o valor do
cliente".

Na categoria Responsabilidade
Socioambiental a Editora Escala
conquistou um ouro pelo case da
Revista Sentidos "A inclusão de
pessoas com deficiência". O Aché
Laboratórios recebeu uma prata
pela "Coleção Aché de Educação
para a Saúde".

Em Lançamento do Ano a Trip
Editora recebeu ouro pela publi-

cação "Natura para quem se im-
porta". A Editora Lamônica, por
sua vez, foi congratulada com
uma prata pelo lançamento (em
julho de 2009) da revista Varejo
& Oportunidades.

Na categoria Capa a Editora
Escala levou um ouro pela edição
38 da Revista Psique - Ciência &
Vida, pela ilustração de capa do
tema "suicídio". Já a Oesp Mídia
conquistou uma prata pela capa
da edição 110 da revista Constru-
ção (março/abril 2010).

A Editora Abril recebeu um
ouro na categoria Multimídia pe-
lo case "English Way - Um suces-
so online". Já a Publicar do Brasil
conquistou uma prata por suas
soluções multimeios proporcio-
nando a anunciantes e usuários
diversas formas de acesso a infor-
mações segmentadas.

Em Marketing Publicitário a
Editora Profashional recebeu ouro
pelo case da revista InfoGente e o
livro "25 anos Alcateia". Nesta ca-
tegoria o Grupo Comunidade con-
quistou uma prata pelo lançamen-
to do Portal Mais Comunidade.

Na categoria Mundo Digital
houve um empate entre as empre-
sas Aunica e Oesp Mídia. Ambas
receberam ouro pelos cases "Gale-
ria Criativa" (da Aunica) e "iLocal
Mobile" (Oesp Mídia). O Grupo
Lund, por sua vez, recebeu prata
pelo Portal SM (nova plataforma
de conteúdo da revista Supermer-
cado Moderno).

Em Publicações Segmentadas
Customizadas a revista Ticket e
Negócios conquistou um ouro. A
Trip Editora recebeu uma prata
pela revista Gol Linhas Aéreas In-
teligentes e o Grupo RIC Record
obteve bronze com o case da re-
vista "ímpar".

Na categoria Ilustrações e Fo-
tografias a Trip Editora conquis-
tou ouro pelo case da publicação
"Audi Magazine". A prata foi
obtida pela Editora Escala pela
reportagem sobre o Mar Morto,
na GEO Brasil, e que trouxe foto
realizada pelo fotógrafo George
Steinmetz. Por fim, a Editora
Profashional recebeu um bron-
ze pela revista Cidade Center
Norte.
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