
372 festival brasileiro de publicidade 

F/Nazca S&S é Agência do Ano 
Fotos: D i v u l g a ç ã o 

por Claudia Penteado e 
Bianca Montarroyos 

AF/Nazca S&S foi eleita Agên-
cia do Ano pela 9a vez no 37o 

Festival Brasileiro de Publicidade, 
realizado pela ABP, na semana 
passada. A premiação aconteceu 
no Copacabana Palace, no Rio de 
Janeiro. Foram inscritas mais de 
1.500 peças na competição, e con-
cedidas ao todo 41 Lâmpadas de 
ouro, 57 de prata e 68 de bronze. 
A F/Nazca S&S foi a mais premia-
da com seis ouros, nove Lâmpa-
das de prata e nove bronzes. A 
agência também conquistou o GP 
de Comunicação Integrada com 
o trabalho República Popular do 
Corinthians - por sinal, a catego-
ria de cases estreou nesta edição 
do festival. 

A AlmapBBDO foi a segunda 
mais premiada com cinco tro-
féus de ouro, 11 de prata e sete 
de bronze. A agência conquistou 
o GP de Mobiliário Urbano com 
o trabalho "Repartir" para a Casa 
do Zezinho. O filme "Pôneis mal-
ditos", da Lew,Lara\TBWA para 
Nissan, venceu dois dos GPs: Fil-
me e Internet, este último com 
sua versão para web. O comercial 
também levou o prêmio especial 
concedido pelos delegados do fes-
tival. 

A JWT, que levou o GP de 
Design com trabalho para o Ho-
tel Emiliano, foi também eleita 
Agência de Design do ano. A 
Moma conquistou o GP de Mídia 
Impressa com a campanha "Vin-
tage", criada para o Maximídia, 
enquanto a Publicis levou o GP de 
Mídia Exterior com o trabalho pa-
ra a Sony Pictures "AXN/TV Bo-
xes". Na categoria Promo, recebeu 
o Grand Prix a campanha "Vidas 
em jogo", criada pela Biruta Idéias 
Mirabolantes para a Record. Na 

"Repartir", da 

AlmapBBDO 

criado para 

a Casa do 

Zezinho, 

conquista 

Grande Prêmio 

de Mobiliário 

Urbano 

exemplo de sucesso e humildade 
na área do esporte. Os diretores, 
vencedores de Leões em Cannes 
este ano, disseram que procuram 
manter a mesma postura do es-
portista - algo nada fácil em pu-
blicidade. 

"O trabalho e o resultado de-
vem aparecer mais do que o 
dono", disse Kassú. O diretor 
afirmou ainda que ele mesmo 
poderia ter se deixado abraçar de 
forma equivocada pela fama se ti-
vesse feito sucesso no início e não 
ao longo da carreira. 

"Estar em primeiro não signifi-
ca que você é o melhor de todos. 
Significa que naquele dia apenas 
o julgaram o primeiro", argumen-A ut
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categoria Rádio, a campanha ven-
cedora foi "Chiado", da Leo Bur-
nett Tailor Made para Fiat. 

A Cine foi escolhida como 
Produtora do Ano; a Tesis foi a 
Produtora de Som do Ano; e a 
Frisson, de Brasília, foi a Agência 
Regional do Ano. A Biruta foi elei-
ta Agência Promo do Ano. 

Os delegados também conce-
deram prêmios especiais nas ca-
tegorias Mídia Impressa, Mídia 
Exterior e Mobiliário Urbano. 
Em Impressa venceu "Página em 
Branco", anúncio da Agência3 
para a FGV. Em Mídia Exterior, 
os delegados escolheram "Arque 
com as conseqüências", da Quê 
Comunicação para a Fundação 
OndAzul. Em Mobiliário Urbano, 
foi escolhido pelo público a peça 
"GPS da Boa", da AlmapBBDO pa-
ra a Ambev. 

PALESTRAS 
Foram mais de 600 delegados, 
o que resultou em um auditório 
permanentemente lotado, princi-
palmente por estudantes, para as-
sistir às palestras no Hotel Copa-
cabana Palace. Apesar dos atrasos 
e trocas nas grades de palestran-
tes, o clima era de entusiasmo. 

Fez sucesso, por exemplo, a 
dupla André Kassú e Marcos Me-
deiros, diretores de criação da Al-
mapBBDO, que usaram o skatista 
brasileiro Bob Burnquist como 

tou Kassú, parafraseando o ska-
tista. 

Fábio Cardoso, redator da DPZ, 
afirmou em sua palestra que o 
mercado está precisando de gente 
nova, e que sempre haverá lugar 
para idéias simples e bem humo-
radas, apesar do mercado estar 
exibindo u m a seriedade excessiva 
que atrapalha. 

"Nunca foi tão difícil fazer pro-
paganda por conta de todos os 
trâmites, mas em compensação, 
nunca se teve tanto espaço para 
a experimentação", afirmou Car-
doso. 

Foi realizada para os estu-
dantes uma réplica do programa 
"Fim de expediente", da rádio 
CBN, apresentado pelo ator Dan 
Stulbach, uma espécie de bate-
-papo/palestra com o convidado 
Washington Olivetto, presidente 
da WMcCann - regado a muito 
humor. Olivetto falou sobre sua 
trajetória no mundo da propagan-
da, sobre suas campanhas, dos 
prós e contras de se fazer propa-
ganda no Brasil e - claro - deu di-
cas para ser um bom publicitário. 

"Um bom publicitário é al-
guém com algum talento que te-
nha capacidade de adestrar este 
talento, que tenha um componen-
te de sorte, u m a gigantesca curio-
sidade pela vida e que respeite a 
inteligência de quem o contrata", 
concluiu Olivetto. 

"Pôneis malditos", da Lew'Lara\TBWA para Nissan: GP de Filmes 
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Text Box
Fonte: Propmark, São Paulo, 24 out. 2011, p. 8.




