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Luta pelos avanços do mercado 
dá o tom da noite de prêmios
Homenagem a Petrônio Corrêa e escolha de Luiz Lara como Dirigente da Indústria celebram avanços do setor de 
comunicação. A AlmapBBDO leva seu quarto troféu e Paulo Gregoraci entra para o seleto time dos tricampeões
Robert Galbraith. Fotos: Eduardo Lopes e Julian Marques

A cerimônia de entrega dos troféus reuniu 1,2 mil pessoas no Credicard Hall, em São Paulo

A 31a edição do Prêmio Ca-
boré, festa que encerra na prática 
o ano da indústria da comunica-
ção, teve como grande destaque 
a premiação de líderes que con-
tribuem e contribuíram com a 
transformação do Brasil em um 
dos mercados mais admirados do 
mundo. Petrônio Corrêa, um dos 
principais líderes dessa transfor-
mação, com participação funda-
mental na fundação do Conselho 
Nacional de Autorregulamentação 
Publicitária (Conar) e do Conse-
lho Executivo das Normas-Padrão 
(Cenp), recebeu o segundo Cabo-
ré Especial da história do prêmio 
–  o primeiro foi atribuído a Mauro 
Salles em 2007. A entrega desse 
troféu foi um dos momentos mais 
emocionantes da cerimônia, que 
reuniu 1,2 mil convidados no 
Credicard Hall, em São Paulo, 
na noite da segunda-feira, 6. 

Antes de ser conduzido ao 

Os vencedores das 13 categorias se reuniram no palco para comemorar as conquistas em um ano considerado bom para o mercado da comunicação

palco principal e receber a tão 
especial coruja das mãos do pre-
sidente do Grupo M&M, José 
Carlos de Salles Gomes Neto, 
Corrêa e toda a plateia assistiram 
a um vídeo que trouxe depoi-
mentos de grandes testemunhas 
da história protagonizada pelo 
“Coronel”, apelido carinhoso 
pelo qual era chamado pelos seus 

amigos mais próximos (ver mais à 
pág. 55), como Luiz Macedo (ex-
sócio na MPM) e Gilberto Leifert, 
atual presidente do Conar.

Luiz Lara, sócio e presidente 
da Lew’Lara\TBWA e presidente 
da Associação Brasileira das 
Agências de Publicidade (Abap), 
foi reconhecido como Dirigente 
da Indústria de Comunicação. 

Como um dos legítimos herdei-
ros do trabalho iniciado por Pe-
trônio Corrêa no fim dos anos 70, 
Lara pediu que sua premiação 
fosse vista principalmente como 
um reconhecimento dos esforços 
que a entidade vem realizando 
no último ano, recheado de con-
quistas como a aprovação da Lei 
12.232 e da defesa da liberdade 

de expressão comercial, que tem 
vivido sob permanente ameaça 
de projetos de lei e portarias de 
órgãos de governo que visam 
restringir a atividade, além do 
que já prevê a Constituição. 

“Sempre fomos um mercado 
avançado, mas só agora é que 
temos uma economia forte. Não 
podemos nesse momento permi-
tir que seja cerceada a liberdade 
de expressão comercial, num 
momento em que o consumidor 
demanda informação de quali-
dade”, disse Lara, em discurso 
em que destacou o papel de 
Nizan Guanaes (chairman do 
Grupo ABC) e Jairo Leal (pre-
sidente executivo da Editora 
Abril)– concorrentes na mesma 
categoria – como parceiros na 
mesma luta. 

O ano recheado de prêmios 
para a AlmapBBDO, caso do 
troféu de Agência do Ano do 
Festival de Cannes, foi coroado 
com a coruja na categoria Agên-
cia do Caboré, o quarto título 
obtido na premiação do Meio 
& Mensagem. Paulo Gregoraci, 
da WMcCann, vencedor como 
Profissional de Mídia, entrou no 
seleto time dos tricampeões do 
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Twitadas no Caboré
Alguns tweets postados durante e logo após a premiação, 
que ajudaram o Caboré a fi gurar no Trend Topics do Brasil

Caboré, repetindo seus feitos em 
1993 e 1996, quando foi eleito, 
respectivamente, como profi s-
sional de atendimento e mídia. 

A emoção do veterano do 
palco do Caboré, porém, não foi 
menor que a daqueles que rece-
beram o primeiro troféu de suas 
carreiras: Mario D’Andrea, da 
JWT (Criação); André Paes Bar-
ros, da Loducca (Atendimento); 
Cynthia Horowicz, da DM9DDB 
(Planejamento); Gilberto Cora-
zza, da Editora Globo (Veículo); 
e João Ciaco, da Fiat (Executivo 
de Marketing). Nos seus discur-
sos, agradecimentos às maiores 
referências profi ssionais e apoio 
dos familiares na dedicação de 
cada um em suas carreiras. Ou-
tro tom que marcou a noite de 
prêmios foi a celebração de bons 
resultados colhidos por diversos 
representantes da indústria. 

O Estado de S. Paulo, que 
obteve na mesma semana a maior 
pontuação na pesquisa Veícu-
los Mais Admirados, faturou o 
segundo Caboré de sua história 
como veículo de mídia impressa. 
Curiosamente em 2005, quando 
recebeu o primeiro troféu, o 
jornal também havia promovido 
uma reformulação gráfi ca. Em 
mídia eletrônica, a Globo.com 
conquistou sua primeira vitória 
na premiação, assim como a Rio 
360, em Serviço Especializado, e 
a Dínamo, em Produção Publici-
tária. O prêmio de Anunciante do 
Ano fi cou com outra ilustre debu-
tante: a Procter & Gamble. Paulo 
Koelle, diretor de marketing 
da empresa, recebeu o prêmio 
acompanhado de toda sua equipe.

Todas essas conquistas inva-
diram as mídias sociais. Na noite 
da premiação, o hashtag #cabore 
entrou para os Trending Topics do 
Twitter, a lista de assuntos mais 
comentados do microblog. Isso 
entre os posts restritos ao Brasil. 
Marcello Serpa, um dos sócios da 
Almap, por exemplo, fez sua co-
memoração pela coruja direto da 
Alemanha. Direto de Hamburgo, 
na Alemanha, onde se encontrava, 
Serpa mandou o recado: “A todos 
que torceram, que votaram e que 
fazem o trabalho da Almap: obri-
gado!”. Tweets como esse podem 
ser conferidos no quadro ao lado. 

Apesar do discurso rápido e 
das palavras simples de Petrônio 
Corrêa, presidente do Conselho 
Consultivo do Cenp, o Conselho 
Executivo das Normas-Padrão, 
no agradecimento ao segundo 
Caboré Especial já concedido pelo 
Grupo M&M, só quem esteve 
próximo ao fundador do Conar e 
do Cenp nos momentos antes de 
sua entrada ao palco teve uma di-
mensão exata da emoção sentida 
por ele durante a homenagem. 
Avisado cerca de uma semana an-
tes da premiação de que receberia 
uma homenagem, Corrêa chegou 
ao Credicard Hall sem saber exa-
tamente do que se tratava. 

Um vídeo, produzido pela 
Supernova, apresentou imagens 
inéditas do arquivo pessoal de sua 
fi lha, assim como depoimentos do 
seu ex-sócio Luiz Macedo - um 

dos “Ms” da MPM, ao lado do já 
falecido Antônio Mahfuz –, e de 
Júlio Ribeiro, presidente da Talent. 

Durante a exibição das ima-
gens, Petrônio Corrêa, emocio-
nado, não parava de repetir “Não 
acredito”. Além de sua trajetória 
na construção da MPM, uma das 
maiores agências que a publici-
dade deste País já teve, entre sua 
fundação, em 1957, e sua venda 
à Interpublic, em 1991, ele teve 
uma participação de fundamental 
importância para o mercado ao 
presidir a Abap (entre 1979 e 
1981), fundar o Conar (1980) e 
depois o Cenp, em 1999. 

Com o seu Caboré Especial 
nas mãos, Corrêa lembrou que há 
31 anos fazia parte do seleto grupo 
que recebeu um dos primeiros 
troféus do prêmio que se tornaria 
referência do mercado. “Petrônio 

teve uma papel chave na história 
da publicidade brasileira”, re-
sumiu José Carlos de Salles Go-
mes Neto, presidente do Grupo 
M&M. No ano passado, quando 
o Caboré completou 30 anos, Pe-
trônio Correa havia recebido uma 
placa comemorativa exatamente 
por ter sido um dos primeiros 
ganhadores da primeira edição da 
premiação. Junto com ele estavam 
Washington Olivetto (WMcCann), 
Octávio Florisbal (Rede Globo) 
e Júlio Ribeiro.              (RG)

O segundo Caboré Especial da história 
da premiação emocionou Corrêa
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Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 32, n. 1439, p. 54-55, 13 dez. 2010.




