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O período 
de  espe-
ra dos 39 
indicados 

chegou ao fi m. Depois de quase 
dois meses de intensa campa-
nha junto ao eleitorado – os 
assinantes de Meio & Mensa-
gem –, serão conhecidos nesta 
segunda-feira, 6, os vencedores 
do Caboré 2010, oferecido 
pelo Grupo M&M. Em sua 
31a edição, a mais prestigiosa 
premiação da indústria da co-
municação nacional consagra os 
profi ssionais e as empresas que 
se destacaram ao longo do ano 
em 13 categorias.

Os nomes dos ganhadores 
serão revelados durante a tra-
dicional festa do dia Mundial da 
Propaganda, celebrado em 4 de 
dezembro. Neste ano, o evento 
acontece excepcionalmente no 
dia 6, no Credicard Hall, na cida-
de de São Paulo. Mais uma vez, 
os patrocinadores são o Grupo 
RBS, O Estado de S. Paulo, O 
Globo e Veja. O período de vo-
tação online foi encerrado em 
1o de dezembro. Para garantir 
a lisura, o processo conta com 
a auditoria da Pricewaterhouse
Coopers.

A campanha de divulgação 
do prêmio foi desenvolvida, 
pelo terceiro ano consecutivo, 
pela EC, de Valdir Bianchi. A 

À espera da Coruja
Festa da 31a edição do Prêmio Caboré, promovido pelo Grupo M&M, 
consagrará maiores profi ssionais da indústria da comunicação de 2010

ação deste ano trabalhou o mote 
“Você não escolhe participar. 
Você é escolhido”, mas sem 
deixar de lado o já tradicional 
bordão “Na cabeça de muitos 
e na estante de poucos”, que 
remete à exclusividade do prê-
mio. O plano de mídia incluiu 
anúncios para mídia impressa 
e para o ambiente online.

Disputa eleitoral
Com um colégio eleitoral 

bem seleto, vale tudo para 
conquistar mais votos para 
levar a coruja para casa, princi-
palmente deixar a imaginação 
voar longe. As campanhas já 
tradicionais, com anúncios de 
mídia impressa – no próprio 
Meio & Mensagem e também 
em jornais diários –, spots de 
rádio, banners em sites, vídeos 
virais e e-mail marketing, tive-
ram a companhia de iniciativas 
inusitadas que foram desde 
showmício até assinatura de 
termo de compromisso para 
garantir as famosas promessas 
de campanha.

A Bandeirantes, por exem-
plo, que concorre na categoria 
Veículo de Comunicação – Mídia 
Eletrônica, colocou um painel 
na fachada de sua sede para 
mostrar o orgulho pela indica-
ção. Ao lado da imagem dos 
olhos de uma coruja, o material 

apresenta uma frase que ilus-
tra a emoção de concorrer ao 
prêmio. Além disso, a emissora 
enviou aos assinantes do Meio 
& Mensagem cartas assinadas 
por estrelas da casa, como Lu-
ciano do Vale e Milton Neves, 

destacando os feitos do canal 
no ano.

Gilberto Corazza, da Editora 
Globo, indicado como Profi ssio-
nal de Veículo, também man-
dou cartas para os assinantes. 
Mas foi além: promoveu um 

A noite de premiação do 
Caboré, nesta segunda-feira, 
6, também marca o lançamento 
da edição 2011 do Anuário de 
Propaganda, do Grupo M&M. 
A publicação apresenta infor-
mações completas de todas as 
agências de publicidade e es-
pecializadas (digital, marketing 

Anuário de Propaganda 2011 na festa da propaganda
direto e promoção e evento) 
do mercado brasileiro, além 
de dados de produtoras de co-
merciais, som e gráfi cas. Quem 
compra a versão impressa, tam-
bém tem acesso ao conteúdo do 
anuário no M&M Online.

Iniciativa incluída pela pri-
meira vez no Anuário de Pro-

paganda 2010, o Ranking AP 
de Agências volta a oferecer a 
lista das agências mais premia-
das  da temporada que engloba 
o segundo semestre de 2009 
e o primeiro de 2010, tendo 
como ponto fi nal, em âmbito 
internacional, o 57o Festival 
de Publicidade de Cannes. Ao 
todo, foram considerados os 
17 eventos de melhor conceito 
entre as agências líderes do 
mercado brasileiro – dois a 
mais que na versão anterior.

As novidades são as inclu-
sões do Prêmio Abemd e do Am-
pro Globes Awards. Com eles, 
também passam a ser conside-
radas as áreas de marketing di-
reto e de promoção dos festivais 
já incluídos anteriormente. O 
escopo de análise leva em conta 
ainda o desempenho no D&AD, 
One Show, Art Directors, Clio 

Awards, Londres, New York, 
Wave Festival, El Ojo de Ibe-
roamérica, Festival Ibero-ame-
ricano de Publicidade (Fiap), 
Effie Awards (representado 
no Brasil pelo Grupo M&M), 
CCSP, Abril, Profissionais do 
Ano e Festival Internacional de 
Publicidade do Rio de Janeiro, 
promovido pela ABP.

Assim como no ano de es-
treia, a AlmapBBDO foi a cam-
peã e desta vez com uma folga 
ainda maior para a segunda 
colocada, que mais uma vez 
foi a DM9DDB. O placar da 
temporada 2009/2010 foi de 
5.681 a 2.649 pontos. Na edição 
de 2010 havia sido de 3.848 
a 1.616. Ambas melhoraram 
bastante seu desempenho em 
relação ao exercício anterior. 
No entanto, a surpresa foi a 
terceira posição conquistada 

pela Ogilvy, que nem sequer 
aparecia entre as dez primeiras 
no ano passado e agora totaliza 
1.254 pontos (ver lista com 
as dez primeiras colocadas 
ao lado).

Para cada troféu ou meda-
lha conquistados foi adotada a 
pontuação utilizada em Cannes 
e replicada por diversos outros 
eventos, que dá 10 pontos 
para cada Grand Prix, 7 para 
cada Ouro, 5 para cada Prata 
e 3 para cada Bronze. Além 
disso, a cada um dos festivais 
considerados foi atribuído um 
peso, levando-se em conta a 
abrangência, com os globais 
mais valorizados; o prestígio 
que desfrutam entre os profi s-
sionais de criação do mercado 
brasileiro; e a quantidade de 
troféus que distribuem, com 
privilégio aos mais seletivos.

showmício na sede da editora 
para celebrar a participação na 
disputa. Já Alexandre Peralta, 
da PeraltaStrawberryFrog , um 
dos concorrentes a Profi ssio-
nal de Criação, fez uma festa 
cujo convite era uma camisa 
que promovia sua indicação. 
Alessandro Visconde, da Leo 
Burnett, indicado na categoria 
Profi ssional de Mídia, por sua 
vez, investiu na promessa de 
campanha: assinou um termo 
de compromisso no qual afi r-
ma que irá executar o passo 
Moonwalk no palco do Caboré 
se ganhar a coruja.

Em outra ação, a Procter& 
Gamble, um dos três anun-
ciantes finalistas, enviou aos 
assinantes do jornal uma em-
balagem especial do creme 
dental Oral B pedindo votos. A 
Dínamo, indicada na categoria 
Produção Publicitária, e a Rio 
360, concorrente em Serviço 
Especializado, apostaram em 
ações como distribuição de 
pipocas, no caso da primeira, e 
dos tradicionais biscoitos Globo 
e Chá Mate, oferta da segunda.

E qual a chance de ser a 
única agência entre as 100 
Melhores Empresas para Tra-
balhar (ranking publicado pelo 
Instituto Great Place To Work 
em parceria com a revista Épo-
ca) e ficar entre os indicados 
ao prêmio Caboré no mesmo 
ano? Para a F.biz, que conse-
guiu o feito, as chances são tão 
esdrúxulas quanto encontrar 
um ET tomando um drink, um 
gorila malhando, um astronau-
ta tomando sorvete ou dois 
anões disfarçados de moita e 
hidrante. Para comprovar a 
tese, a empresa colocou estas 
figuras inusitadas nas ruas de 
São Paulo, filmou e colocou 
em seu site.
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Candidatos como F.biz e Bandeirantes investiram 
em campanhas que invadiram o espaço público
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