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O profissional Luiz Ritton, da Lewlara/TBWA, foi eleito o Mídia do Ano no 13a Prêmio de Mídia 
Estadão, evento que reuniu 1,2 mil pessoas na última segunda-feira (25), no Via Funchal, em 
São Paulo. "Queria dividir com meus amigos Daniel [Chafon] e Fábio [Freitas] este prêmio", 
disse o vencedor, referindo-se aos outros dois concorrentes da categoria, que são, 
respectivamente, da Loducca e da Africa. "Quero agradecer meus pais. E isso [troféu] 
representa a galera de mídia do Brasil", concluiu Ritton, que foi eleito por votação popular via 
online. 
 
A Talent venceu o Grand Prix de Case com "Concorrentes Históricos Juntos", criado para o 
Santander por Rafael Amorim, Renata Giovannetti, Paulo Ste-phan e Thiago Rossi, que 
também ganhou como Destaque Estadão (veja tabela). A DM9DDB ficou em segundo lugar na 
categoria com o case "Itaú Pintando a Capa do Estadão", criado para o Itaú pela equipe 
formada por Francisco Rosa, Mônica de Carvalho e Alessandra Gambuzzi. E a Ogilvy&Mather 
em terceiro lugar com o trabalho "Lançamento do desodorante Dove Men", criado por Sérgio 
Brotto, Marcia Mendonça, Danilo Maso e Thaís Miranda para a Unilever. 
 
A AlmapBBDO ganhou como melhor Monografia TV e o Grand Prix de Monografia Profissional 
com o estudo "Copa do Mundo: Cabe Mais Um?", de Marcelo Aquilino e Circe Ferrario. 
 
O troféu de Personalidade de Mídia foi para Paulo Cesar Queiroz, coo do Grupo ABC, 
representado na festa da entrega de prêmios por seu irmão Gabriel Queiroz, da Loducca. 
 
Na categoria que reconhece os trabalhos dos universitários, o Talento de Mídia foi para o 
estudante Felipe Proença dos Anjos, da Faculdade Cásper Libero, que também ganhou como 
melhor Monografia Digital de estudantes. E seu professor orientador, Joubert Brito, também da 
Faculdade Cásper Libero, recebeu o Mérito Estadão. 
 
Todos os primeiros lugares na categoria Profissional receberam um iPad. Além disso, o 
vencedor da categoria Destaque Estadão, que foi a equipe da Talent, ganhou um MacBook. Já 
os Grands Prix em Monografia e Cases - que são das equipes da Talent e da AlmapBBDO - irão 
para o Festival de Cannes 2011, com passagens, hospedagem e inscrição como delegados 
pagas. 
 
O Prêmio de Mídia Estadão é uma iniciativa do jornal O Estado de S. Paulo, com apoio do 
Grupo de Mídia de São Paulo, que objetiva valorizar a produção de trabalhos sobre o mercado 
de comunicação do País e o surgimento de novos talentos. "O prêmio celebra a quem nos 
ajuda a fazer o jornal", disse Silvio Genesini, diretor-presidente do Grupo Estado. "Poucos 
fazem isso [de premiar mídias]. É um orgulho reconhecê-los. É uma forma de agradecer todo o 
suporte que os mídias nos dão o ano todo", completou Genesini. 
 
A festa teve apresentação de Daniel Daibem, locutor da Rádio Eldorado, e show de Falcão, 
vocalista do grupo O Rappa, e dos Loucomotivos, com participação da cantora Fernanda Abreu. 
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