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Entre os 22 países participantes, o Brasil teve o melhor desempenho em mídia impressa no 
42° Fiap (Festival Iberoamericano de Publicidade), que foi realizado na semana passada em 
Buenos Aires, Argentina. Além da conquista do Grand Prix pela F/Nazca Saatchi & Saatchi, de 
Fabio Fernandes, com a campanha "Go Back" para Café Suplicy, o País conquistou o maior 
número de prêmios: 18 no total, incluindo o GP (veja tabela abaixo). 
 
Argentina e México ficaram empatados no ranking, com sete prêmios cada um. 
 
Hugo Rodrigues, eco e coo da Publicis Brasil, que foi o representante brasileiro no júri de Mídia 
Impressa e Outdoor do Fiap 2011, comentou que sua expectativa era alta em relação à 
participação brasileira, já que as agências nacionais são referência mundial na área. O 
publicitário também elogiou o trabalho da F/Nazca S&S. 
 
"Tinha expectativa alta, porque o Brasil é uma referência mundial em mídia impressa. O Grand 
Prix para o trabalho da F/ Nazca é merecidíssimo. Tivemos alguns ouros para o Brasil e o 
Grand Prix, que é o prêmio máximo. A F/Nazca fez um grande trabalho. A campanha é 
brilhante, premiada, mistura fotos com design, refletindo a realidade de quando você vai se 
descolando de uma reunião, de um estudo, ou de uma biblioteca e vai caindo num mundo 
quase sonífero e o café pode trazer você de volta para o momento que está vivendo. A equipe 
do Edu Lima [diretor de criação da agência] está de parabéns", afirmou Rodrigues.  
 
O publicitário comentou que a rival Argentina apresentou peças mais sarcásticas. "As peças 
argentinas têm um humor que, na minha opinião, não funciona no nosso País. Eles têm um 
tipo de humor interessante mesmo em mídia impressa, apesar de serem mais fortes em filme. 
Mas para o consumidor tenho dúvida se isso funciona no Brasil, por questão cultural", 
acrescentou o eco e coo da Publicis Brasil. 
 
"Go back", que conquistou os jurados do Fiap neste ano, também foi premiada no Festival de 
Cannes em 2010, com Leão de prata. As peças misturam fotografias e ilustração, em preto e 
branco e cores, numa apresentação surreal. De acordo com a F/Nazca, a campanha utiliza o 
conceito go back (voltar) para apresentar os benefícios do café. A criação é de André Faria e 
Keka Morelle, com direção de criação de Fabio Fernandes e Eduardo Lima. 
 
"Esse é mais um importante prêmio que a gente ganha. O Fiap é importante para a região. 
Estamos muito felizes com a conquista", disse Fabio Fernandes, que também estava em 
Buenos Aires na última semana para reunião do board de criação da Saatchi & Saatchi. 
 
OUTDOOR 
 
Em outdoor, o Brasil ganhou sete prêmios, sendo três troféus de prata e quatro de bronze. A 
premiada campanha da Billboard "Música. Entenda do que é feita", criada pela AlmapBBDO e 
vencedora do Grand Prix de Mídia Impressa do Festival de Cannes em 2010, conquistou prata 
na categoria. As duas outras pratas foram para Ogilvy, com "Ass" para Red Balloon, e 
DM9DDB, com "Vizinhos" para Fedex. 
 
Os quatro bronzes são "Ola gigante", da JWT para Coca-Cola; "Cock", da Ogilvy para Red 
Balloon; e "Abuso Infantil 2" e "Abuso Infantil 3", da Perfil Publicidade para Prefeitura de Belo 
Horizonte. 
 
Fonte: Propmark, São Paulo, 18 abr. 2011, p. 10.  


