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Apesar da expectativa, o Brasil não levou o Grand Prix de Filme no 42° Fiap (Festival 
Iberoamericano de Publicidade), realizado semana passada em Buenos Aires. O comercial 
"Branco e Preto", criado pela BorghiErh/Lowe para o sabão em pó Skip, da Unilever, concorreu 
ao GP com "Cambiazo", da McCann Erickson da Espanha para Coca-Cola Zero, mas no final da 
disputa o case da agência espanhola foi o vencedor. 
 
O filme envolve a plateia de um cinema. No comercial, os consumidores são surpreendidos por 
um vídeo antes de começar o filme no cinema, em que é mostrado que a Coca-Cola que estão 
tomando na verdade é Coca-Cola Zero, já que dentro do copo de Coca-Cola há outro com 
Coca-Cola Zero. O objetivo era mostrar que o sabor da Zero é o mesmo da original. 
 
No total, as agências brasileiras ganharam sete prêmios em Filme, sendo três ouros, uma 
prata e três bronzes (veja tabela nesta página). Fernando Campos, da SantaClara, foi o jurado 
brasileiro na competição. 
 
Em internet, o Brasil teve um desempenho melhor, com a conquista de li prêmios, sendo 
quatro ouros, duas pratas e cinco bronzes (veja tabela). O júri do Fiap não concedeu Grand 
Prix de Internet este ano. Anselmo Ramos, da Ogilvy, foi o representante brasileiro na 
categoria. 
 
PROMOÇÃO 
 
Na categoria Promoção, a DM9DDB recebeu ouro com a campanha para relançar o brinquedo 
Ferrorama, da Estrela. A AlmapBBDO ganhou mais um bronze para "Música. Entenda do que 
ela é feita", para Billboard, em Promo e a Loducca garantiu outro bronze com "Street Art 
View", para Red Bull. Também não houve GP este ano. 
 
RÁDIO 
 
Em Rádio, o Brasil conquistou duas pratas. A F/Nazca S&S ganhou com o case "Armas Mix" 
para AfroReggae e a Ogilvy com a campanha "I can't remember this tune" para Motorola. "O 
Brasil se saiu bem, tendo em vista que inscreveu meia dúzia de peças e ganhou duas pratas", 
comentou Fernando Rodrigues, da DPZ, que estava no júri de Rádio. O Grand Prix foi para 
"Santitas", criado para Axé Excite pela Lowe Ginkgo, do Uruguai. 
 
TPA 
 
Em Técnicas de Audiovisual, o Brasil não teve nenhum prêmio. A Fulano Filmes conseguiu 
apenas short list com "Rotina", para o site R7, em duas categorias diferentes, mas não levou 
nenhum prêmio. Carlos Righi, da Fulano, foi o representante brasileiro na área. 
 
 
 
 



  
 

 
 
Fonte: Propmark, São Paulo, 18 abr. 2011, p. 11.  


