JWT conquista GP de Agência do Ano
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Por um motivo ou outro, certamente você vai se lembrar que os vencedores do 28º Prêmio
Colunistas Propaganda São Paulo foram notícia e se destacaram no último ano. Os principais
GPs de 2011 foram para: JWT, que é a Agência do Ano; Flavio Conti (DPZ), escolhido o
Publicitário do Ano; Luiz Sanches (AlmapBBDO), eleito o Profissional de Propaganda do Ano;
Marisa, que ganhou como o Anunciante do Ano; Época SP, como Veículo Impresso do Ano;
RedeTV!, que venceu o GP de Veículo Eletrônico do Ano e AlmapBBDO, que faturou o GP de
Agência de Melhor Desempenho Criativo. Os premiados reforçaram, em entrevista ao
propmark, o sentimento que é receber um Colunistas, o mais tradicional prêmio da
propaganda brasileira.

ed
u

ca

cio

“Para a JWT ter conquistado o GP de Agência do Ano do Prêmio Colunistas é mais uma
representação de como a agência vem desempenhando, ao lado de seus clientes, a missão de
criar e desenvolver ideias que estimulem as pessoas a passarem mais tempo com as marcas
com as quais trabalhamos”, disse Roberto Fernandez, diretor executivo de criação da JWT
Brasil.
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O executivo destacou também a vocação da agência em buscar ideias inovadoras que
trafeguem pelos mais diversos canais de comunicação. “Esta é a nossa filosofia, e ela nos
coloca entre as agências mais admiradas do País”, completou Fernandez.
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Luiz Sanches, diretor geral de criação da AlmapBBDO, diz que ficou super contente quando
soube da conquista. “O Colunistas é um prêmio muito tradicional e estou super honrado e
agradecido por esse reconhecimento do mercado”, afirmou Sanches, ganhador de 63 Leões em
Cannes. Ele relembra que os dois últimos anos foram “espetaculares” em sua carreira e para a
Almap. “Por dois anos consecutivos, fui o diretor de criação mais premiado em Cannes e a
Almap a Agência do Ano. Também fui eleito o diretor de criação mais premiado do mundo pelo
Gun Report no ano passado”, comenta.
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Sobre o GP de Desempenho Criativo da Almap, Sanches acredita que essa é uma mostra de
que a agência está no caminho certo e dá uma pista da fórmula. “Seguimos a filosofia dos
donos [Marcello Serpa e José Luiz Madeira], de privilegiar sempre uma boa ideia. É o que
persigo com o pessoal aqui. A Almap é uma agência muito integrada. Somos muito CDFs,
estudamos muito os briefings”, conta ele. A Almap, JWT e DPZ foram as agências mais
premiadas desta edição do Colunistas SP.
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Flavio Conti, diretor geral da DPZ, reforça que com o prêmio vem também a responsabilidade
de ser melhor em 2012. “Nossa indústria da comunicação tem grandes players que fazem da
nossa atividade um segmento imprescindível para a economia brasileira. Ser eleito por um
júri respeitado, com grandes nomes, faz toda diferença”, ressalta.
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O executivo, que está há 40 anos na DPZ, termina seu depoimento com um recado. “A DPZ é o
Publicitário do Ano, não consigo dissociar o Flavio Conti da agência. Nós ganhamos. Esse
prêmio é para todos que trabalham na DPZ, para os nossos clientes, amigos e para aqueles
que fazem da nossa profissão uma paixão pela criatividade. E essa mensagem dirijo para os
jovens: venham, o mercado oferece um enorme desafio ao talento e a competência para uma
juventude cada vez melhor preparada. Sejam bem-vindos”, conclui.
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Vale lembrar que os trabalhos ganhadores de medalhas de ouro no Colunistas Propaganda São
Paulo (veja tabela nesta página), bem como de todas as outras regionais do prêmio,
concorrem no Colunistas Brasil 2011.
Antoninho Pereira Rossini, da Rede Bandeirantes, presidiu o júri do Colunistas Propaganda SP.
Os jurados foram: Adonis Alonso, do Blog do Adonis, Armando Ferrentini, diretor-presidente da
Editora Referência, Marcello Queiroz, diretor de redação do propmark, Marcio Ehrlich, do
Janela Publicitária, e Pedro Yves, diretor de redação da Revista Propaganda.
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O Prêmio Colunistas é realizado pela Abracomp (Associação Brasileira dos Colunistas de
Marketing e Propaganda) desde 1968, com o objetivo de destacar os melhores trabalhos de
publicidade em todas as mídias. A Abracomp vai realizar uma festa conjunta para os
vencedores da edição 2011 do Colunistas Propaganda SP, Colunistas Promo SP e Colunistas
Design SP. A festa está marcada para o dia 29 de novembro, no Espaço Host, em São Paulo.

Fonte: Propmark, São Paulo, 31 out. 2011, p. 14.

