
Colunistas RJ revela vencedores de Promo e Design 
 
A Abracomp (Associação Brasileira dos Colunistas de Marketing e Propaganda) realizou as 
edições cariocas dos prêmios Colunistas Promoção 2010 e do Colunistas Design 2010. O júri foi 
presidido por Marcio Ehrlich (Janela Publicitária) e integrado por Claudia Penteado (Consumo e 
Propaganda), Cláudia Santos (Susinni Promocional), Eduardo França (ESPM) e Jomar Pereira 
da Silva Roscoe (Revista Banco Hoje). 
 
Pelo segundo ano consecutivo, o Grupo Adma foi escolhido Empresa de Promoção do Ano do 
Colunistas Promo. A empresa conquistou ainda um GP de evento promocional do ano com 
“Veja Comer e Beber”, para Editora Abril, um ouro, uma prata e dois bronzes. “Ficamos muito 
felizes com o reconhecimento, porque mostra que estamos no caminho certo. O ano passado 
foi difícil, mas recuperamos este ano, e devemos crescer 36%. Há perspectivas muito boas, 
principalmente no Rio com todos os eventos que vêm por aí”, diz Marcelo Alves, sócio-diretor 
do grupo que, a partir deste ano, criou grupos de negócios para cuidar das diferentes áreas de 
eventos, promoção, marketing promocional imobiliário, entretenimento e esportes. Vale 
lembrar que Alves foi Empresário de Promoção do Ano no Colunistas Promo do ano passado. 
 
Gilberto Strunck, fundador e presidente da Dia Comunicação, foi escolhido Empresário de 
Marketing Promocional do Ano. Strunck foi o primeiro presidente do Popai no Brasil e o 
primeiro presidente da Ampro no Rio. Hoje é membro do conselho do Popai no País, além de 
integrante do board internacional da entidade. Ele também é professor da graduação da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro. A Dia Comunicação tem 36 anos de mercado e 
mantém escritórios em São Paulo e no Nordeste. “Este prêmio tradicional e reconhecido 
reafirma um trabalho de 36 anos em um mercado volátil, no qual empresas aparecem e 
desaparecem. Não me considero um empresário, mas membro de um grupo de pessoas 
curiosas, comprometidas e que entendem e respeitam os clientes”, disse Strunck. 
 
O GP de Profissional de Marketing Promocional do Ano foi para Alan James, diretor de inovação 
da Biruta Mídias Mirabolantes. James, que era mecânico e piloto de propaganda aérea, é 
fundador da empresa e este é seu primeiro prêmio conquistado individualmente. Em 
comunicação é autodidata e a empresa despontou depois de entrar para o programa de 
empreendedorismo da Shell, que possibilitou, a partir de 2003, que ela ganhasse novos sócios 
como Rafael Liporace – e despontasse de vez. Este ano a Biruta foi escolhida a quarta melhor 
empresa para se trabalhar no Rio e a segunda melhor para jovens trabalharem, de acordo com 
a Great Place To Work. 
 
“Demos certo porque não setorizamos em mídia exterior ou marketing promocional. O que 
entregamos é inovação. E além de tudo nos divertimos no processo”, afirmou James. E por 
falar em inovação, a Editora Abril foi escolhida como Cliente de Promoção do Ano pelos muitos 
investimentos em eventos realizados no Rio de Janeiro, como o GP de Evento Promocional do 
Ano e “Veja Comer e Beber”, realizado pela Adma. 
 
O case de Marketing Promocional do Ano foi conquistado pelo “Movimento dos Sem 
Namorados”, criado pela Biruta Mídias Mirabolantes para o site de relacionamento Par Perfeito. 
 
As passeatas do movimento reuniram mais de 3.500 pessoas no Rio de Janeiro e São Paulo 
com participação espontânea das pessoas e grande buzz na web. A comunidade do Orkut 
atraiu 1.500 participantes e o tema gerou mais de 1.200 reportagens na imprensa, inclusive, 
internacionais. E aumentou a base de usuários do site de relacionamento em 35%. O case 
também foi finalista no Cannes Lions deste ano, na categoria Relações Públicas. “Acredito que 
nosso prêmio no Colunistas vem coroar uma ideia inovadora, corajosa e a filosofia de 
tentarmos sempre fazer coisas diferentes, procurando ao mesmo tempo agregar valor ao 
cliente e à marca”, declarou, ao tomar conhecimento da premiação, Claudio Gandelman, 
presidente da Match para a América Latina. 
 
O livro criado pela Staff para seu cliente Fleishmann Royal especialmente para a apresentadora 
Ana Maria Braga foi escolhido o Material Promocional do Ano. Ana Maria recebeu um kit com os 
novos produtos da Fleischmann e ficou tão emocionada que mostrou o brinde no ar, gerando 



preciosos minutos extras de divulgação para o anunciante, que acabara de fechar um 
patrocínio no programa da Rede Globo. 
 
Design 
 
No Prêmio Colunistas Design 2010 Rio de Janeiro, o júri elegeu a Packaging Brands, da 
designer Marilu Schneider, como Empresa de Design do Ano. A agência, com 16 anos de 
mercado, vem se destacando nos resultados da premiação nos últimos dois anos e, em 2010, 
ganhou uma medalha de ouro e duas de prata. “O prêmio também chega num momento muito 
positivo para a agência. Atingimos a maturidade e acabamos de inaugurar nossa nova sede. 
 
Agradecemos também ao Spoleto pela construção de uma parceria forte e positiva”, comentou 
Marilu. 
 
A designer Suzane Queiroz, diretora da Pândega, levou o prêmio de Profissional de Design do 
Ano. Além do GP, Suzane recebeu uma medalha de ouro nesta edição do prêmio. “Fiquei muito 
contente por ganhar os prêmios. Foi muito prazeroso para mim projetar e realizar a Floresta 
de Livros e o Prêmio Comer e Beber da Veja no ano passado. O reconhecimento do trabalho 
me deu a oportunidade de projetar com grande liberdade. Poder explorar linguagens visuais 
tão ricas para envolver os participantes em ambientes inusitados, interativos e provocadores é 
extremamente motivador”, disse Suzane, que fez sua estreia no Colunistas Design. 
 
Já o Empresário de Design do Ano eleito foi o diretor de arte Marcelo Giannini, sócio da Loja, 
agência que vem se destacando na área de design e conquistou nesta edição um ouro e duas 
pratas. 
 
O Grande Prêmio de Design Ambiental do Ano foi dado a “Floresta de Livros”, da Pândega e 
João Alegria para Fagga e Bienal do Livro 2009. Já o GP de Branding/Design Corporativo do 
Ano escolhido foi o trabalho da Packaging Brands para a marca Spoleto. Além da Packaging 
Brands, da Loja e da Pândega, foram premiadas no Colunistas Design Rio 2010 as agências 
Dia, Hábil, Strenna e Tapioca. 
 
Fonte: Propmark, São Paulo, 20 set. 2010, p. 8. 

 


