
Júri entrega 45 Gaios e Loducca se destaca 
por Ana Paula Jung -
de Gramado 

OFestival Mundial de Publici-
dade de Gramado concedeu 

45 Gaios, sendo 16 de ouro, oito 
de prata e 21 de bronze. A agên-
cia mais premiada foi a Loducca, 
com 12 troféus, sendo sete de ou-
ro, dois de prata e três de bronze. 
Em segundo lugar figura a DCS 
com sete prêmios, sendo três 
de ouro e quatro de bron-
ze. A Escala e a Lew'Lara\ 
TBWA ficaram com quatro 
prêmios cada uma, e a Bo-
ca, com dois prêmios (veja 
tabela das brasileiras pre-
miadas ao lado). 

De fora do Brasil, foram 
premiadas três agências 
mexicanas e uma uruguaia. 
O festival é promovido pela 
Alap (Associação Latino-
Americana de Agências de 
Publicidade) a cada dois 
anos. Na última edição, o 
evento entregou também 
45 Gaios. 

Este ano, o júri foi presi-
dido por Guga Ketzer, dire-
tor de criação da Loducca, 
que considerou o resul-
tado muito bom, porque 
demonstrou que as boas 
ideias podem estar em vá-
rios lugares, independen-
te do formato e da mídia. 
"O que aparece em outros 
festivais também apareceu 
no Festival de Gramado, 
ou seja, peças que são pre-
miadas em mais de uma 
categoria. Isso demonstra 
que a ideia boa pode estar 
na internet, em design, ou 
em televisão", disse o pre-
sidente do júri, acrescen-
tando: "Considero ótimo 
o trabalho do júri, pois foi 
superdiscutido e não teve 
voto fechado. Dividi o júri 

em dois grupos. No final todos 
votaram juntos, com discussões 
intensas. O resultado foi muito 
bom". 

Os jurados estiveram reunidos 
na cidade de Gramado no último 
dia 27, analisando cerca de 600 
peças, a maior parte do Brasil e 
de alguns países da América La-
tina. A cerimônia de entrega dos 
troféus Galo aconteceu na última 
sexta-feira (2). 

O júri foi composto por Ales-
s a n d r o Bernardo da Silva, da Leo 
Burnett Tailor Made; Amaury 
Bali, da Gnova; Benjamin Jung, 

da DraftFCB; Cláudia Schroeder, 
da Martins + Andrade; Clóvis 
Marchetti, da Lew'Lara/TBWA ; 
Dulcídio Caldeira, da Paranoid-
BR; Eduardo Axelrud, da Esca-
la; Eduardo Boldrini, da DCS; 
Ericson Straub, da ABC Design; 
Éverson Klein, da Boca; Gerson 
Lattuada, da Paim; Leo Prestes, 
da W3Haus; Luis Giudice, da 
GlobalComm; Marcos Eizerik, 
da Propaganda Futebol Clube; 
Mauro Dorfman, da Dez; Mentor 
Furquim Muniz Neto, da Bullet, e 
Rodrigo Cámara, da Clement Cá-
mara & Associados. 
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Text Box
Fonte: Propaganda & Marketing, São Paulo, 5 set. 2011. p. 31.




