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Já são conhecidos os vence-
dores da terceira edição do Effie 
Brasil, evento realizado pelo 
Grupo M&M em parceria com 
a American Marketing Associa-
tion, de Nova York. No entanto, a 
graduação dos prêmios, que pode 
ser ouro ou prata, somente será 
revelada no próximo dia 20 de 
outubro, data na qual os jurados 
escolherão o Grand Effie. O júri, 
formado por grandes nomes do 
mercado, foi presidido por Wal-
tely Longo, que é vice-presidente 
executivo do Conep Brasil. 

Prêmio

Effie Brasil anuncia cases vencedores

Jurados do prêmio Effie Brasil avaliaram 72 cases inscritos em 2010
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Confira os premiados

Categoria Case Anuciante Agência

Sem fins lucrativos Akatu, pelo consumo consciente Akatu Lew’Lara TBWA

Sem fins lucrativos
É do Brasil! A Braskem num show de velocidade e 
de compromisso com a sustentabilidade.

Braskem WMcCann

Alimentos e Bebidas Hellmann’s. Não é ilegal, não é imoral e não engorda! Hellmann’s Ogilvy & Mather

Alimentos , Bebidas  
e Promoções

Mãe, a Coca-Cola do presente é a  
esperança do futuro.

Coca-Cola WMcCann

Bens Duráveis e Lançamento Novo Uno. Novo Tudo. Uno - Fiat Leo Burnett

Bens Duráveis
Chevrolet Classic. Vencendo o desafio do 
brasileiro emergente.

Chevrolet WMcCann

Produtos  Criatividade é o que se usa para construir pessoas. Pritt Peralta StrawberryFrog

Serviços A virada azul da marca Tim no mercado brasileiro TIM NeogamaBBH

Lançamento Mini Bis. Desconfie de Todos. Mini Bis Ogilvy & Mather

do prêmio é a necessidade de a 
inscrição ser feita em conjunto 
por agência e anunciante.

Na visão da executiva, esta 
terceira edição do Effie Brasil 
mostrou que o evento está con-
solidado, justamente em um mo-
mento no qual se fala tanto sobre 
a necessidade de as campanhas 
serem eficazes. A própria ação que 
divulgou o prêmio tentou ressaltar 
isso, mostrando exemplos (sem 
citar nomes) de agências que têm 
quase tudo, menos um Effie. 

O Effie Awards é realizado 
desde 1968, com a pioneira edição 
norte-americana, e sua importân-
cia cresceu muito nos últimos anos, 
expandindo-se para um total de 
39 países. O Brasil está ganhando 
importância e os cases inscritos na 
versão nacional do evento certa-
mente estão atraindo mais atenção. 
“O maior reconhecimento do País 
tem refletido no prêmio, que tem 
uma importância maior aos olhos lá 
de fora”, avisa Maria Laura. 

No Brasil, o evento conta 
com patrocínio de Grupo Ban-
deirantes, Veja e WMcCann, com 
apoio do Grupo de Planejamento 
e da Nexial. A primeira edição 
foi vencida pela NeogamaBBH e 
pelo Bradesco, com o case Bra-
descompleto. Em 2009, quem 
levou o prêmio foi a ação Bichos, 
da JWT para o varejo da Ford.

Felipe Turlão

A Associação Brasileira de 
Marketing e Negócios (ABMN), 
em parceria com o Instituto de 
Psicologia Positiva e Comporta-
mento (IPPC), realizou, no perí-
odo de março e abril deste ano, 
pesquisa inédita com os jovens 
paulistanos das classes A e B, 
a fim de entender seus 
valores e característi-
cas como consumidores. 
Para tanto, foram entre-
vistados 456 jovens entre 
14 e 25 anos, garantindo 
uma amostra correspon-
dente a um universo de 
400 mil jovens. Dentre os 
entrevistados, 54% eram 
do sexo masculino e 46% 
do feminino.

A pesquisa ganhou o 
título de “Nem tudo é o 
que parece ser”, graças 
a algumas revelações 
evidenciadas pelos resultados. 
Já se sabia que os jovens são 
muito disputados pelas marcas, 
mas é a primeira vez, no Brasil, 
que esta é uma das faixas etárias 
mais populosas – o que intensi-
fica ainda mais a sua importân-
cia. Apesar de ser uma geração 
muito informada – o que lhe 
garante o poder de influenciar 
as compras – alguns estudos 
vinham evidenciando que os 
jovens de hoje são alienados, 
sem compromissos com virtu-

Pesquisa

Jovens paulistanos dão valor às marcas
des e valores. Para Valéria Luz, 
superintendente da ABMN, esta 
é uma comparação equivocada: 
“Com a pesquisa, o que vemos é 
que não é interessante analisar 
este grupo fazendo comparação 
com outras gerações. É impor-
tante enxergá-lo dentro de seu 

contexto”, afirma.  
Um dos pontos interessantes 

extraídos dos resultados diz res-
peito à questão das marcas neste 
universo. Constatou-se que 55% 
dos entrevistados consideram a 
marca do produto importante, 
enquanto 18% acham muito 
importante. Neste panorama há 
uma predominância maior do sexo 
masculino – 62% dos que con-
sideram as marcas importantes 
são homens. Para o contexto de 
reconhecimento espontâneo das 

marcas, foram usados 11 atribu-
tos como, “marca que simboliza o 
brasileiro”, “marca cool”, “líder de 
mercado”, dentre outros.

Marcas como Apple e Nike 
foram as mais citadas, com a 
primeira tendo sido lembrada 
em 10 atributos e a segunda, 

em nove. A Apple foi a 
mais citada da pesquisa, 
com 209 menções no 
atributo “modernida-
de e inovação”, contra 
18 citações da segunda 
colocada, Sony. Outro 
aspecto interessante 
diz respeito às bebidas 
alcoólicas: em pesquisa 
direcionada somente 
aos maiores de 18 anos, 
a maioria (75%) afirmou 
não ter preferência em 
relação à marca de cer-
veja – índice empatado 

com a marca mais citada pelos 
consumidores, a Brahma.

 Para Valéria, os resultados 
trazem também um grande sinal 
para as marcas, que, a partir 
deste estudo, podem entender 
e agir melhor em relação a este 
universo: “A pesquisa é impor-
tante também para as marcas, 
uma vez que, ao adotarem essas 
características, elas são passíveis 
de maior identificação neste 
grupo”, finaliza.

Bruno Borin

Em meio a 72 cases inscritos 
este ano (uma alta em relação 
aos 63 de 2009), quem se desta-
cou foi a WMcCann, que recebeu 
um total de quatro prêmios, com 
ações para Braskem, Coca-Cola 
(em duas categorias) e Chevro-
let. A Ogilvy teve dois prêmios, 
contra um de Leo Burnett, 
Lew´Lara\TBWA, NeogamaBBH 
e Peralta StrawberryFrog (con-
fira tabela abaixo). Dentre as 
categorias, não houve prêmios 
em Comércio e Varejo, além de 
Serviços Financeiros.

Como se mantém informado

Internet 
55%

Televisão 
31%

Jornal 
7%

Revistas 
4%

Rádio 
3%

Questão respondida pelos 456 entrevistados.

Fonte: ABMN Pesquisa Valores e Consumo dos Jovens -ABMN/IPPC

Este ano, a edição do even-
to deixou uma mensagem: os 
anunciantes e agências brasi-
leiras têm se preocupado cada 
vez mais com a eficácia de suas 
campanhas. “Houve um salto ní-
tido de qualidade. A criatividade 
continua em um nível muito alto, 
mas as campanhas têm ficado 
cada vez mais sofisticadas e 
preocupadas com resultados, 
inclusive com maior uso de ferra-
mentas multiplataforma”, analisa 
Maria Laura Nicotero, diretora 
executiva de eventos do Grupo 
M&M. Uma das particularidades 

Text Box
Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 32, n. 1428, p. 18, 27 set. 2010.




