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FLÁVIO DE
CASTRO

l Diretor-executivo de

l Sócio

Criação da AGE Isobar

da
FSB Comunicações

l Sócio e VP

Criação da Ogilvy

de Criação da
Loducca Publicidade

l VP Media
da Y&R Brazil

l Um dos grandes

l Iniciou carreira em 1992

l Jornalista, iniciou carreira em

l Em 2001, ganhou o único até

l Um dos profissionais de mídia
mais renomados do País. De
março de 2008 a janeiro de 2011,
comandou a Diretoria Nacional de
Mídia da Ogilvy & Mather, após
quatro anos na Almap/BBDO.
Antes, passou pela Leo Burnett e
Z+G Grey (atual Grey). É hoje
responsável pelo gerenciamento
da verba de mídia de alguns dos
principais anunciantes do
mercado nacional – Amex,
Bradesco, Casas Bahia, ColgatePalmolive, Cielo, Danone, Elo,
Goodyear, LG, Perdigão, Ponto
Frio, O Estado de S.Paulo, TAM,
Telefônica, TVA e Vivo. Em 2011,
foi eleito Profissional de Mídia do
Ano na 14ª edição do Prêmio de
Mídia Estadão e indicado ao
Prêmio Caboré.

l Categoria

l Categoria

PR Lions
Avalia melhores práticas de
relações públicas e gestão de
reputação, segundo critérios de
estratégia, criatividade e
originalidade.

Film Lions
Analisa filmes comerciais de até
três minutos, produzidos para
exibição em TV, cinema,
telefones celulares, internet ou
áreas públicas.
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Direct Lions
Analisa ações de marketing
direto que construam e
prolonguem
relacionamentos, que tenham
surtido efeito e obtido
resultados significativos.

l Categoria
Media Lions
Premia ideias que deram certo
em trabalhos que demonstraram
compreensão do público,
estratégias inovadoras e bons
resultados.

l Categoria
Cyber Lions
Analisa peças criadas para
veiculação digital – websites,
banners, filmes.
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Promo & Activation Lions
Analisa formas de exibição de
produtos em amostras,
eventos, lojas e outros
veículos promocionais
(televisão, mídia digital, etc.).
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l Categoria
l Categoria

l Formada em publicidade e
propaganda, trabalhou em
várias agências – Publicis e
Giacometti Propaganda entre
elas – até mudar para a criação
digital da OgilvyInteractive,
onde atendeu a IBM
exclusivamente por quatro
anos. Está na AlmapBBDO
desde 2004. Já ganhou
prêmios em festivais como
Cannes Lions, One Show, Art
Directors Club of New York,
D&AD, Clio, London
International Advertising
Awards, El Sol, El Ojo de
Iberoamerica, Prêmio Abril,
Fiap, Clube de Criação de São
Paulo, Wave Festival, entre
outros. Foi jurada nos festivais
El Ojo de Iberoamerica e no
Festival do Clube de Criação de
São Paulo.
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hoje Leão de Ouro em print para
o Brasil no Young Creatives, em
Cannes. Com passagem pelas
agências Escala, em Porto
Alegre, e Talent, está na
Loducca desde 2007. No ano
passado, foi o único criativo
latino-americano apontado pelo
Advertising Age como um dos
dez "Creatives You Should
Know” e foi eleito “Um dos 10
Profissionais de Comunicação
do Ano”, pelo Meio&Mensagem.
Além de oito Leões, foi
premiado em Londres, Nova
York, Clio, Fiap, El Ojo de
Iberoamerica, Clube de Criação
de São Paulo, Colunistas, D&AD,
One Show, Prêmio Abril, Wave
Festival, ABP.
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1991 e atuou em alguns dos
principais veículos de
comunicação do País, como
Gazeta Mercantil, O Estado de
S.Paulo, Jornal da Tarde e O
Globo. Desde 2001, atua como
consultor na área de
comunicação estratégica,
assessorando grandes
corporações, associações
empresariais, governos e
políticos. Recebeu diversos
Prêmios Aberje (o mais
importante do País na área de
comunicação corporativa) e no
ano passado ganhou o primeiro
Leão pelo Brasil na categoria PR
Lions, com o trabalho “Paz
Social” para o governo do Estado
do Rio de Janeiro
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como redator na
Lowe/Lintas. Foi diretor de
criação da DM9, no período
em que a agência foi eleita
Agency of the Year em
Cannes por dois anos
seguidos. Em 2000, abriu sua
própria agência, a AGE, em
parceria com Ana Lúcia Serra
e Tomás Lorente. Tem 12
Leões, além de vários
prêmios nacionais e
internacionais. Foi colunista
do jornal Valor Econômico e
membro do Conar. Tem dois
livros publicados: Criação
sem Pistolão, para
estudantes, e Oportunidades
Disfarçadas, para executivos.
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responsáveis pela
consistência da virada criativa
da Ogilvy Brasil, onde
trabalha desde 2007. Com
ele, a agência saltou do 43º
lugar para o segundo entre
as mais premiadas da rede
que reúne mais de 400
escritórios. Acumula
experiência internacional de
mais de uma década –
Lisboa, Madri, Miami e Nova
York. Tem 25 Leões e cinco
Lápis no One Show, além de
prêmios no Clio, Andy, D&AD,
Eurobest, Communication
Arts. É, ainda, fundador da
David, nova agência do grupo,
recém-apresentada ao
mercado.

l Diretora de Criação
Digital da AlmapBBDO
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l Diretor de

Desempenho brasileiro

A

ut

iliz

aç
ã

o

de

st

e

ar
ti

go

é

O primeiro Cannes Lions Festival de Criatividade foi realizado em Veneza, em 1954, mas o Brasil só viria participar em 1971, com
22 filmes inscritos – e faturando um Leão de Prata, com o comercial O Nobre, com o ator Raul Cortez, para a mortadela Swift. O primeiro
Leão de Ouro viria em 1974, com o filme Homem com mais de quarenta anos, criado por Washington Olivetto, pela Lintas, para o Conselho
Nacional de Propaganda. Umbigo, criado pela DM9DDB para a Antarctica, deu o primeiro Grand Prix, na categoria Press & Poster.
l 1997 – DM9 Publicidade ganha sete Leões; Fischer, Justus Comunicação, quatro; AlmapBBDO,
três. Só em Mídia Impressa, o Brasil faturou 18 Leões (cinco de Ouro, sete de Prata e seis de Bronze).
l 1998 – DM9DDB eleita a melhor Agência do Ano: ganhou um Leão de Ouro,
quatro de Prata e seis de Bronze, além de um Cyber Lion. Brasil teve 27 filmes finalistas.
l 1999 – A DM9DDB é, novamente, a melhor do ano.

2000

2001

2002

A AlmapBBDO é eleita
a melhor do ano.

A agência paulistana F/Nazca Saatchi
& Saatchi é eleita a melhor do ano,
seguida por DM9DDB e AlmapBBDO,
respectivamente segunda e terceira
colocadas. Nesse ano, o jornal
O Estado de S.Paulo passa a ser
o representante oficial do festival
no Brasil.

Quinze Leões conquistados: cinco de
Bronze, seis de Prata e quatro de Ouro
(da AlmapBBDO para Mizuno, da São
Paulo Alpargatas, com a série Quadril,
pé, joelho e espinha dorsal; da
Giovanni/FCB para Izzo Motors; da DPZ,
para o lubrificante KY da Johnson &
Johnson; da Lew Lara pela campanha
contra a devastação das florestas. Na
categoria Media Lions, dois Leões (da
Lew Lara para a campanha
comemorativa dos 129 anos da
Comgás; e da McCann-Erickson, com
outdoor iluminado para a Delco.

2003
Um total de 814 peças inscritas e 16
Leões na categoria Press & Outdoor:
três de Ouro, nove de Prata e quatro de
Bronze. A AlmapBBDO levou dois
Leões de Ouro (para Fundação Eye
Care) e cinco de Prata. O Cyber ficou
com o site criado pelo Young Creative
Sérgio Muganani, da J. Walter
Thompson. O Brasil ficou em primeiro
lugar entre os premiados, seguido pela
França e Espanha

2005
A DM9DDB voltou a ser eleita a melhor
do mundo, desta vez na categoria
Cyber.
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l Mobile Lions – Peças criadas
para dispositivos móveis
(móbiles), julgadas a partir de
criatividade, relevância à
plataforma e resultados.

l Sócia e diretora de
criação da 100% Design

l Diretor-executivo
de Criação da JWT

l Diretor de Criação
da DDB Brasil

Superior de Propaganda e
Marketing (ESPM), está na
lista dos dez diretores de
criação mais premiados do
mundo do Festival de Cannes
2011. Participou da
construção de grandes
marcas como TIM, Banco
Real, Nokia e Nissan.
Constam de seu currículo
trabalhos para a Ogilvy e a
DM9DDB. Já ganhou sete
Leões e tem prêmios no One
Show, A&AD, Clube de
Criação de São Paulo – CCSP,
Grand Prix no Prêmio Abril.
Atuou em júris do Clube de
Criação de São Paulo – CCSP,
do Prêmio Abril, do El Ojo
e da ABP.

l Formado em comunicação
social pela Fundação Armando
Álvares Penteado (Faap) e
redator, já trabalhou em grandes
agências como FCB, Loducca e
Lowe. Ocupou o cargo de
presidente da JWT Brasil e
colocou a agência entre as mais
criativas do País.
Fez parte também do
Conselho Criativo Global da
JWT, que direciona a qualidade
criativa da rede em mais de 200
escritórios no mundo. Atuou
como jurado em Cannes/2006,
no D&AD de Londres, no Fiap e
no Wave Festival. Já ganhou 13
Leões em Cannes, Ouro no
London Festival, Grand Prix no
Fiap, Festival de New York, One
Show e outros.

l Acumula 20 anos de
experiência trabalhando no
mercado, inicialmente em
escritórios de design e agências
Made in Brazil (W/ Brasil), INC
Design (Roberto Cipolla) e
DM9DDB. Há dez anos, abriu a
100% Design, especializada em
construir marcas e identidades
visuais. Prêmios: Annual
London International
Advertising Awards, How
Magazine – Annual International
Design, New York Festival,
About, Clube de Criação de São
Paulo, Popai Brasil. Participou
do júri da Bienal de Design
Gráfico, do Prêmio Abre de
Design de Embalagem, do
Festival da CCSP e do About.

l Curitibano, é formado em
publicidade e propaganda
pela Universidade Federal do
Paraná e em administração
de empresas pela Faculdade
de Educação Superior do
Paraná. Em São Paulo desde
2000, está na JWT desde
2006. Já recebeu 15 Leões
(três de Ouro), 3 Lápis no One
Show (um Ouro), 13 Clios
Awards, Grand Prix no Fiap,
dois Grand Prix no Prêmio
Abril, Grand Prix no Wave e
dois D&AD silver
nominations. Foi escolhido o
Profissional de Propaganda
do Ano do Prêmio Colunistas
Brasil 2011. Foi jurado no
Prêmio Abril, CCSP
Profissionais do Ano, Wave
e Fiap.

l Com 20 anos de
experiência no mercado
publicitário, atuou nas mais
importantes e criativas
agências do país, como
AlmapBBDO, F/Nazca S&S,
NeogamaBBH, Y&R, JWT,
entre outras. Seus trabalhos
renderam os mais
importantes prêmios
nacionais (Clube de Criação
de São Paulo, Profissionais do
Ano, Prêmio Abril), regionais
(Fiap, El Ojo, Wave Festival,
ABP) e internacionais (seis
Leões no Cannes Lions –
inclusive o GP de Cyber em
2005 –, One Show, Art
Directors, London Festivals,
Clio e World Press Awards).

l Categoria

l Categoria

Press Lions
Analisa anúncios veiculados
em revistas e jornais. É a
categoria em que o Brasil
mais recebe Leões e na qual
mais inscreve peças..

Titanium & Integrated Lions
O júri analisa todas as
campanhas inscritas e premia os
conceitos inovadores e
avançados que utilizem três ou
mais mídias.
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l Creative Effectiveness Lions –
Prêmio à relação direta entre
criatividade e eficácia. A
criatividade efetiva, que tem
impacto comprovado e
mensurável nos negócios dos
clientes e que afeta o
comportamento do consumidor,
o valor da marca, as vendas.
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l Categoria
Radio Lions
Premia peças veiculadas no
meio rádio, uma mídia antiga
que só foi incluída no festival
em 2006.
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l Categoria
Design Lions
Premia o uso do design em
embalagens e formas, levando
em conta criatividade,
originalidade, execução e nível
de comprometimento do
consumidor.

l Film Craft – O filme julgado
sob o ponto de vista de suas
qualidades técnicas, direção de
arte, cenografia, som, efeitos
visuais, roteiro, etc.

l Categoria
Outdoor Lions
Analisa peças criadas para
exibição em mídia exterior,
como outdoors, cartazes,
mobiliário urbano e, mais
recentemente, veiculações
digitais.
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l Formado pela Escola

ac

l Sócio e diretor-executivo de
Criação da Fischer & Friends

da Lew Lara TBWA

siv

l VP de Criação
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l Branded Content &
Entertainment Lions – Prêmio
para a criatividade que
demonstrou ter impacto
comprovado e mensurável nos
negócios do cliente. Objetivo é
estabelecer uma correlação
direta entre criatividade e
eficácia.

2006

2008

2009

2010

2011

Caio Mattoso, Domenico Massareto
e Silvio Medeiros ganham o Leão
de Ouro. Bronze para a peça Bird,
produzida pela AlmapBBDO
para a Gol Linhas Aéreas.

As cinco principais agências de
publicidade brasileiras (Y&R, McCannErickson, AlmapBBDO, JWT e
DM9DDB) inscreveram mais de 800
peças publicitárias nas várias
categorias do festival.
O Brasil ganhou 27 Leões em Cannes:
cinco de Ouro, sete de Prata e 15 de
Bronze, e ficou em terceiro lugar do
ranking geral de vencedores.

O Brasil faturou 37 troféus – sete de
Ouro – nas mais diferentes categorias.
A DM9DDB foi eleita a Agência do Ano.
A peça Cachorro-Peixe, para a
Volkswagen, foi a grande premiada.

O Brasil ganhou 57 Leões, ou 7% do
total de Leões distribuídos em todo o
festival em 12 categorias. Um dos
vencedores brasileiros, premiado com
o Leão de Bronze, foi a peça Pelé,
criada pela Y&R para a Vivo.

A AlmapBBDO foi eleita novamente a
Agência do Ano e o Brasil levou 68
Leões, o melhor resultado em décadas
de participação no festival. Além do
Leão de Ouro pela agência, os
publicitários brasileiros conquistaram
seis Leões de Ouro, 24 de Prata e 37
de Bronze em diferentes categorias.

Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 12 fev. 2012, Economia E Negócios Especial, p. H2 e H4.

