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O Brasil tem tradição em faturar muitos prêmios de 
publicidade em mídia impressa. Os fatores que fazem os 
criativos brasileiros se sobressaírem diante de profi ssio-
nais de outros países são vários. Um deles é que, neste 
segmento, o orçamento não tem um peso importante 
para o resultado fi nal, o que deixa a criatividade levar o 
maior crédito. E todos concordam que, nesse quesito, o 
brasileiro leva vantagem.

O País tem excelentes fotógrafos e diretores de arte 
brilhantes, na opinião de Fernando Rodrigues, diretor 
nacional de criação da DPZ, mas há também os custos 
envolvidos neste segmento, que são menores. “É muito 
mais viável investir num anúncio que a agência acredita 
do que investir num fi lme. Em mídia impressa, concor-
remos em condições de igualdade com americanos e 
europeus. Em cinema é mais difícil”, reconhece.

O diretor de grupo de criação da Talent, Philippe De-
gen, diz que não é comum um fi lme de poucos recursos 
levar um Leão em Cannes, por exemplo. “Outro dia, 
coloquei o DVD de Film Craft Lions e vi um curta que 
devia ter o orçamento de Cidade de Deus. Aí fi ca difícil 
para nós, que, por mil razões, trabalhamos com os pés 

é baseada na própria característica de as pessoas 
serem muito visuais e foi sustentada pelos criati-
vos que conseguem sintetizar uma ideia no poder 
de uma imagem ou de um gráfi co. “Uma ação 
em mídia impressa tem que ser sintética, com 
simplicidade. E os recursos são mais modestos 
que em outras mídias”, aponta Sanches. “Essa 
simplicidade permite a multiplicação em outras 
mídias e está nos levando muito longe. Afi nal, 
qualquer case, qualquer ideia começa com um 
rabisco num pedaço de papel”, defende.

Já Flavio Casarotti, novo diretor de criação da 
Y&R, vê a mídia impressa de forma mais tradi-
cional e limitada, se comparada às inovações 

Prêmios para a 
criatividade brasileira 
Excelência da criação publicitária para mídia impressa 
se refl ete na farta colheita de prêmios pelas agências
 Sandra Regina da Silva

Rodrigues, da DPZ: iPods Nano encartados na Época Negócios

Casarotti, da Y&R: criativos brasileiros respeitados lá fora

mais no chão. Cannes até teve sua fase minimalista — e 
o Brasil soube aproveitar bem —, mas essa fase já pas-
sou”, avalia, ao reconhecer que, na mídia impressa, assim 
como no rádio, a coisa é mais democrática. “A criatividade 
consegue ir mais longe com menos dinheiro. E quando 
o mundo inteiro joga com os mesmos recursos, o Brasil 
se destaca mesmo”, afi rma Degen. 

Ruy Lindenberg, presidente interino e vice-presidente 
de criação da Leo Burnett, acredita que o sucesso mundial 
do Brasil é resultado “da escola muito boa que tivemos, 
seja grafi camente, com Petit, Zaragoza, Gabriel Zellmeister 
e tantos outros, seja com conceitos, como Washington, 
Neil, Joca etc”. Para ele, esta escola se manteve na geração 
que veio a seguir. “Basta olhar os trabalhos e a fi cha técnica 
dos anuários e festivais”, completa.

Guilherme Jahara, diretor de criação da DM9DDB, 
que foi Agência do Ano em 2009 e já ganhou dois 
Grand Pix e 89 Leões em Cannes, também recorre à 
palavra “escola”, lembrando que em 1993 a DM9, com 
Marcello Serpa e Nizan Guanaes, ganhou o primeiro GP 
para o Brasil, no primeiro ano da categoria de Press em 
Cannes. “Isso não é pouca coisa, não. Isso fez escola. Nos 
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Trabalhadores 
Agência: Talent
Anunciante/produto: Alpargatas/
Botas Sete Léguas
Redação: Antonio Nogueira
Direção de arte: Fábio Rodrigues
Direção de criação: João Livi, Leo Macias, 
Philippe Degen
Art buyer: Mario Coelho
Atendimento: Rogério Dezembro, Gabriela Aun
Fotografi a: Gustavo Lacerda
Aprovação: Eduardo Sabanai

Música. Entenda do que é feita.
Agência: AlmapBBDO 
Anunciante/produto: Billboard/Billboard
Direção de criação: Marcello Serpa, 
Dulcidio Caldeira, Luiz Sanches
Direção de arte: Marcos Medeiros, Danilo Boer
Redação: André Kassu
Ilustração: Marcos Kotlhar
Produção gráfi ca: José Roberto Bezerra
Atendimento: Felipe Bartholomeu, 
Camila Figueiredo
Mídia: Paulo Camossa
Aprovação: Antonio Camarotti 

Fichas técnicas

fez enxergar que era possível vencer com ideias simples, 
bem executadas, em uma categoria na qual os criativos 
e as agências têm mais a ‘mão do processo’”, acredita. 
Para ele, ali foi formada uma escola de mídia impressa 
e uma geração de diretores de arte de mão cheia. Com 
o fortalecimento da produção gráfi ca no País, teria se 
iniciado um círculo virtuoso. O diretor também chama 
a atenção para a força da imprensa brasileira. “Com im-
prensa forte, anunciantes investem nela. E vira um meio 
imprescindível em qualquer campanha.”

“O Brasil é muito bom em comunicar visualmente, 
sem ter a barreira da língua, e dessa forma consegue 
expressar uma ideia”, afi rma Luiz Sanches, diretor de 
criação da AlmapBBDO. Em sua opinião, a trajetória 
bem-sucedida da criação brasileira em mídia impressa 
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Números
Agência: JWT
Anunciante/produto: 
Johnson & Johnson/Band-Aid
Direção de criação: Mario D’Andrea, 
Roberto Fernandez
Redação: Fábio Leão
Direção de arte: Filipe Cuvero
Art buyer: Renata Sayão, Cris Bertella
Atendimento: Luciana Rodrigues, Felipe Zorzi, 
Priscila Arakelian
Aprovação: Pauline Dapelo
Planejamento: Ken Fujioka

Quer ser sócio?
Agência: DPZ
Anunciante/produto: BM&FBovespa/Institucional
Direção de criação: José Zaragoza, 
Fernando Rodrigues, Rafael Urenha e Diego Zaragoza
Criação: Ricardo Velloso e Ronaldo Ferreira
Equipe de mídia: Ivan Rysovas, 
Fernanda Nunes e Marien Tuchler
Direção de mídia: Flavio Rezende
Aprovação: Edemir Pinto

Fichas técnicas

e desenvolvimento de recursos das mídias eletrônicas. 
Por isso, a criatividade tem um papel importante nas 
campanhas em jornais e revistas. “Com criatividade é 
possível inovar”, diz ele, citando como exemplos peças 
que criou no passado para cerveja, cujo material utilizado 
passava a sensação tátil de produto aveludado ou gelado. 

“O Brasil consegue ser mais competitivo nessa ca-
tegoria, considerando o tempo e a verba de produção. 
Nossos profi ssionais têm inteligência e ousadia para 
desenvolver campanhas de alta qualidade”, acredita. 
Casarotti conta que tanto os redatores brasileiros quanto 
os diretores de arte são muito respeitados no mercado 
internacional, pela capacidade de síntese, pela ideia, pelo 
conceito. “Fazemos trabalhos ousados e instigantes. E 
ainda com recursos menores”, completa.

Premiados
Em 2010, as agências brasileiras voltaram a ser 

destaque nos principais festivais de publicidade. A 

Sanches, da AlmapBBDO: "Qualquer case, qualquer ideia, começa com um rabisco num pedaço de papel"D'Andrea, da JWT: “O Brasil sempre foi um país muito visual, especialmente estas últimas gerações"

campanha “Números”, criada pela JWT para a John-
son & Johnson, fi cou com Ouro no Fiap e também 
foi uma das poucas brasileiras que ganharam o One 
Show em 2010. O presidente e CCO da JWT Brasil, 
Mario D’Andrea, credita o sucesso dessa campanha a 
uma boa ideia e uma linda execução. “Simples, visual e 
verdadeira. Basta olhar uma só vez para cada imagem 
que você entende a mensagem na hora.” Ele lembra 
que uma peça de mídia impressa não dispõe de 30 
segundos para defender uma ideia nem chamar a 
atenção. “Em menos de cinco segundos o leitor vira a 
página se não se interessar pela imagem/mensagem. 
Por isso precisamos ser rápidos”, diz.

A JWT teve também a campanha “Seja puro”, para 
o Grupo de Apoio à Prevenção à Aids (Gapa), premiada 
no Wave Festival in Rio (promovido pelo Grupo 
M&M) e no Fiap. “Em comum, todas as campanhas 
premiadas têm a capacidade de impressionar o público 
pela direção de arte, simplicidade e objetividade para 

transmitir sua mensagem”, completa D’Andrea. 
 A AlmapBBDO acumulou diversos prêmios no 

ano passado. Entre eles, foi agência do ano no The 
Cup, Fiap, Wave, Clio Awards, El Sol, Cannes, El Ojo, 
Caboré, além de ter sido a agência brasileira mais 
premiada no One Show, no Clube de Criação de São 
Paulo (CCSP), Gunn Report e The Big Won. Em Cannes, 
também levou o Grand Prix em Press com trabalho para 
a revista Billboard. Para criar essa primeira campanha 
para a publicação especializada em música, a agência 
criou anúncio sequencial que exibe os rostos de Bono 
Vox, Amy Winehouse, Eminem e Lady Gaga compostos 
por minúsculas faces dos artistas e personalidades 
que fazem parte e infl uenciam a formação artística de 
cada um. 

Foram seis meses de pesquisas de imagens e sobre 
a formação musical dos artistas, que resultaram na 
escolha de cenas de videoclipes. Essas cenas foram 
frisadas e repassadas para o Photoshop — ali as ima-

gens foram bastante reduzidas. Em seguida, foi 
desenvolvido na agência um software que dispôs 
os ícones para montar os rostos dos músicos. 
“Toda a equipe da AlmapBBDO é muito visual. 
A agência tem estrutura montada e dá suporte 
para representarmos essa excelência criativa e de 
ideias”, pontua Sanches. Ele vê na campanha da 
Billboard um grande exemplo de uma ideia que 
nasceu na mídia impressa e foi parar na web, 
rádio, outdoor etc. 

A campanha para Botas Sete Léguas, da 
Alpargatas, criada pela Talent, ganhou Leão de 
Prata em Press e Bronze em Outdoor, em Cannes 
2010. Segundo Degen agora, com os prêmios, 
todo mundo acha o job “fi lé”. “Mas não era. É 
uma categoria de equipamento de proteção 
para operários, cheia de features massudos, com 
um target segmentadíssimo. Transformar tudo 
isso em uma ideia leve e entendível nos quatro 
cantos do mundo e nos cinco andares do Palais 
foi o que fez a diferença”, detalha o criativo, um 
dos responsáveis pela campanha. Para ele, esse 
trabalho coloca em evidência uma característica 
da Talent: “Conseguir criar uma campanha para 
falar de conduíte que não amassa e não propaga 
chama com o mesmo humor leve de uma cam-
panha de cerveja, por exemplo.”

Encantamento
Para vencer o GP de Criação no Prêmio Abril 

2010, com campanha para o portal Terra Via-
gens, a DM9DDB considera que alguns fatores 
em conjunto levaram ao prêmio. “A maneira 
irreverente de mostrar como a rotina é chata, seja 
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ela qual for. A forma (era feita em ilustração, o que foi 
uma maneira de se destacar de outras peças), a ideia 
simples e sucinta. E ter encantado, com todos esses 
predicados, o júri. Afi nal, não há argumento melhor 
do que esse para explicar um trabalho vencedor: ele 
‘ganhou’ o júri”, garante Jahara. 

O diretor conta que a equipe discutiu bastante sobre 
a forma, se deveria ser foto ou ilustração, sobre o estilo. 
“No fi nal, o Victorino, diretor de arte da campanha, 
ilustrou e trouxe pronto. Adoramos. E o cliente idem. Foi 
aprovado de cara”, relembra. A mesma campanha do 
Terra Viagens ganhou Ouro no Fiap, Wave e Anuário 
do CCSP. Com outras campanhas, a DM9DDB levou em 

Fichas técnicas

Degen, da Talent: desafi o de fazer humor em categorias difíceis

Lindenberg, da Leo Burnett: ideias simples e poderosas
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Revista mais barata
Agência: Leo Burnett
Anunciante/produto: 
Fiat/Ducato Multijet Economy
Direção de criação: Ruy Lindenberg
Criação: Alessandro Bernardo, João Caetano
Art buyer: Stella Crippa, Mauro Moura
Atendimento: Cíntia Mourão, Elton Longhi, 
Danilo Ken, Daniela Ferreira
Fotografi a: Alessandro Cierri
Tratamento de imagem: Vetor Zero
Aprovação: João Ciaco, Malú Antônio 
e Ana Brant

Rotina
Agência: DM9DDB
Anunciante/produto: Terra/Terra Viagens
Chief Creative Offi cer: Sergio Valente
Direção executiva de criação: Sergio Valente, 
Rodolfo Sampaio, Julio Andery
Direção de criação: Sergio Valente, Marcelo Reis, 
Guilherme Jahara, RodolfoSampaio, Julio Andery
Redação: Otavio Schiavon
Direção de arte: Gustavo Victorino
Ilustração: Gustavo Victorino
Atendimento: Suzana Poli, Eduardo Megale, 
Camila Gertner
Aprovação: Alexandre Cardoso, Rodrigo Terra

2010 prêmios em Cannes, Fiap, El Ojo, Wave Festival, 
One Show e Communication Arts.

 A Leo Burnett ganhou vários prêmios, como o 
MaxiMídia de melhor uso do meio revista em 2010 
e grand prix no Fiap em Press (ambos com anúncio 
para o modelo Ducato, da Fiat). Lindenberg conta que 
a campanha do Ducato nasceu de uma ideia simples, 
mas poderosa. Como demonstrar que um veículo eco-
nômico de entrega pode baratear o preço do produto 
que ele transporta? Para resolver a questão, a agência 
criou uma ação de mídia, fazendo com que as revistas 
IstoÉ Dinheiro e Pequenas Empresas Grandes Negócios 
chegassem às bancas com preço R$ 1 mais barato. 
Um selo na capa indicava o desconto e dirigia o leitor à 
página dupla do anúncio. “Desta maneira, antes de abrir 
a revista ele já percebia que tinha alguma coisa muito 
diferente acontecendo: a revista estava com o preço 
alterado, e o que é melhor, para baixo”, conta Lindenberg. 
Em sua opinião, essa ação demonstra que projetos de 
comunicação cada vez mais passam por diferentes 
departamentos da agência e que um trabalho integrado 
rende bons resultados.

A Leo também foi Ouro no Wave 2010 (com 
campanha para o Centro de Valorização da Vida - 
CVV), além de ter ganhado no AME, Clio, One Show, 
NY Festival, CCSP, Shark, Profi ssionais do Ano, Effi  e, 
Prêmio Renato Castelo Branco, El Ojo e Young Guns, 
entre outros. O vice-presidente destaca a campanha 
do Google Search (Prata no Clio) e o comercial “Novos 
tempos”, da Fiat (One Show). “Não poderia deixar de 
lembrar também do ‘Novo Uno, Novo tudo’, da Fiat, 
que ganhou Effi  e e deve fazer bonito nas paradas fes-
tivaleiras neste ano de 2011”, aposta.

Uma criação da DPZ inovadora, premiada no 
Maxi Mídia no ano passado, foi um anúncio impresso 
(convergente com áudio e vídeo) para a BM&FBovespa. 
Era necessário comunicar aos parceiros do cliente o 

lançamento da campanha "Quer ser sócio?" de uma 
maneira “que fosse tão impactante e irresistível, e 
que fosse simplesmente impossível não ver”, lembra 
Rodrigues. Os anúncios, com iPods Nano encartados 
na revista Época Negócios, deram 100% de resultado, 
de acordo com o diretor. 

A revista foi entregue em envelope personalizado 
para os principais nomes de todas as corretoras ca-
dastradas na bolsa. O iPod continha um vídeo de 60 
segundos, no qual Pelé convidava as corretoras para 
um evento. “Os convidados assistiram ao fi lme em 
primeira mão, compareceram em peso ao evento e de 
quebra ainda ganharam um mimo sensacional”, lembra 
o diretor de criação da DPZ.

Degen destaca a campanha sobre rúgbi da Topper, 
criada pela Talent e ainda não inscrita em festival. 
Em sua opinião, o trabalho “marcou um golaço” por 
ajudar o esporte a ser reconhecido no País. Também 
foi elogiada pelo ex-presidente Lula nos bastidores de 
uma entrevista. “Ganhar prêmio é ótimo, mas quando 
uma campanha atinge seu real objetivo assim, na veia, 
é melhor ainda”, comemora.

Últimas inovações
Em fevereiro de 2011, a Lew’Lara/TBWA mostrou 

inovação na criação da ação de Nivea Protect&Bronze. 
Para mostrar seu efeito de proteção e bronzeamento, a 
peça realizou uma transformação na atriz Luiza Tomé 
que, por meio de uma sobreposição de páginas, ganhou 
bronzeado na capa de verdade da revista Caras. Para 
visualizar o efeito, o leitor dobrava uma folha de acetado 
(transparente), que acompanhava o anúncio de página 
dupla do produto, para conferir a transformação.

 O sucesso da publicidade de qualquer país, na 
opinião de D’Andrea, refl ete seu mercado, tanto em 
aspectos econômicos quanto culturais. “O Brasil sempre 
foi um país muito visual, especialmente estas últimas 

gerações. As artes plásticas e o design brasileiro 
se reinventaram nas últimas décadas. Estão aí 
grandes exemplos, como os Gêmeos, 9Li, os 
Irmãos Campana, a cultura do grafi te etc.” Para 
o presidente e CCO da JWT, as agências, com o 
passar do tempo, “transplantaram para a mídia 
impressa toda essa carga visual e ganharam 
experiência, fama e prêmios na mídia impressa”. 
A trajetória, entretanto, não para por aí. O de-
safi o, destaca D’Andrea, é conquistar a mesma 
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