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F/Nazca e Almap têm mais prêmiosAF/Nazca Saatchi & Saatchi foi a única agência brasileira a 
conquistar Grand Prix no 42º Fiap (Festival Iberoamericano de Publicidade), realizado na 
semana passada, em Buenos Aires. A Del Campo Saatchi & Saatchi, da Argentina, a 
AlmapBDDO e a F/Nazca S&S foram as agências mais premiadas na edição deste ano. Mas, até 
o fechamento desta edição, na noite da última sexta-feira (15), não havia sido definido qual 
agência é a vencedora do festival. Isso porque o filme “Victor”, criado pela Del Campo para 
Playstation, da Sony, está sendo contestado pela organização do festival e pode perder o ouro 
conquistado, alterando a pontuação final. O comercial ganhou dois prêmios em Técnicas de 
Produção Audiovisual, em direção e música original. O festival contesta que a música não é 
original, daí a polêmica. 
 
Apesar de a AlmapBBDO, dos sócios Marcello Serpa e José Luiz Madeira, não ter ganho 
nenhum Grand Prix, ela, a Del Campo e a F/Nazca estão praticamente empatadas no ranking 
de agências mais premiadas. Se a Almap ganhar o Fiap 2011, será a terceira vitória 
consecutiva da agência brasileira – ela foi a Agência do Ano do Fiap em 2009 e 2010. A Del 
Campo também não ganhou nenhum GP no festival, mas ambas, porém, tiveram grande 
volume de prêmios e finalistas no short list, além de terem conquistado prêmios na Copa de 
Iberoamerica. 
 
Novidade 
 
A Copa de Iberoamerica é uma das novidades do Fiap este ano e destacou os trabalhos 
premiados com ouro, por segmentos, como bebidas alcoólicas e automóveis, e não pela mídia. 
A AlmapBBDO ganhou com o filme “Tradutores”, para Tiguan, da Volkswagen, vencedor de 
ouro em Filme, e a DM9DDB com “Ferrorama” para Estrela, case que recebeu ouro em 
Promoção. 
 
Na Copa Iberoamerica, a F/Nazca Saatchi & Saatchi foi vencedora com “República do 
Corinthians”, criado para Nike em comemoração ao centenário do clube de futebol paulista. A 
campanha também conquistou o GP na categoria Inovação em Meios. A F/Nazca ainda ganhou 
o GP de Mídia Impressa com o case “Go Back” para Café Suplicy.  
 
Os cases da Copa de Iberoamerica foram julgados ao vivo no teatro do Hotel Marriott, onde o 
festival foi realizado, por sete jurados, e aberto ao público. Entre eles, Sérgio Gordilho, 
copresidente da Africa, que também participou do júri de Campanhas Integradas, e Rui Porto, 
diretor de comunicação e mídia da Alpargatas. 
 
O case “República do Corinthians” foi sucesso absoluto. Além de ter sido premiado na Copa de 
Iberoamerica e conquistado o GP de Inovação em Meios, a campanha também ganhou ouro 
em Campanhas Integradas. 
 
A criação da fictícia República Corintiana foi a forma encontrada pela Nike, patrocinadora do 
time, e agência para traduzir a paixão da torcida pelo time e oferecer aos torcedores uma série 
de documentos, como certidão de nascimento, carteira de identidade e passaporte. Pelo site 
republicadocorinthians.cr, o torcedor pode criar seus próprios documentos “corintianos”. A 
campanha também envolveu a criação de uma bandeira gigante estendida em jogos, 
veiculação na mídia, entre outros materiais. 
 
Na categoria Campanhas Integradas, a F/Nazca ainda levou prata com “Fama”, para SOS Mata 
Atlântica. O Brasil ganhou prêmios em todas as categorias, com exceção de Técnicas de 
Produção Audiovisual (veja o desempenho das agências brasileiras no festival nas páginas 10 e 
11).  
 
Fonte: Propmark, São Paulo, 18 abr. 2011, p. 9.  


