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Wave Festival

Cinco vezes Almap
Agência é pentacampeã no evento, que consagra o case “Curiosismo”, da F/Nazca para a Pinacoteca de São Paulo

Por AlexAndre ZAghi lemos, eduArdo duArte ZAnelAto, FeliPe turlão e teresA levin

Entre os principais desta-
ques da edição 2012 do 

Wave Festival in Rio, rea-
lizado na semana passada 

no Copacabana Palace, está o reconheci-
mento a campanhas integradas, com des-
dobramentos pensados especificamente 
para cada uma das mídias envolvidas. O 
exemplo mais consagrado é o case “Curio-
sismo”, da F/Nazca S&S para a Pinacoteca 
do Estado de São Paulo. Vencedor do Blue 

presidiu no Wave 2012 o júri das áreas de 
Press e Outdoor — a comissão julgadora 
do Blue Wave é formada pelos presiden-
tes dos demais júris.

“A ideia tem, por meio de várias mídias, 
a capacidade de envolver o público-alvo. 
Embora esse seja um segmento restrito, já 
que o target é o público de artes plásticas 
em São Paulo, a campanha parte de uma 
ideia inteligente, trabalhada com sutileza, 
bom gosto e expressão em diversas mídias. 
E, acima de tudo, tem um conceito de ex-
periência interessante. Convida-o para um 
experiência integrada, com capacidade 
de gerar envolvimento”, elogia Fred Gelli, 
sócio-fundador da Tátil Design, também 
integrante do júri do Blue Wave, citando 
que “Curiosismo” envolveu filme, banners 
fixados na própria Pinacoteca, catálogo e 
exposição, entre outros desdobramentos.

“É um projeto muito inteligente. O mu-
seu anunciou que fecharia por um ano 
mas manteve as pessoas ligadas a ele. O 
‘Curiosismo’ criou um verdadeiro movi-
mento por meio de uma campanha muito 
benfeita, bem integrada”, comenta Manuel 
Rivero y Hornos, da argentina Human Full 
Agency, que presidiu o júri de Promo, de 
onde o case saiu com Grand Prix.

Agência do Ano
O desempenho de “Curiosismo” aju-

dou a F/Nazca S&S a conquistar a vice-
-liderança entre as agências mais pre-
miadas do Wave Festival 2012. A pri-
meira do ranking foi novamente a Alma-
pBBDO, que se sagrou pentacampeã no 
evento. Assim, mantém-se como única 
vencedora do troféu de Agência do Ano, 
recebido em jantar na noite de quarta-
-feira 25 pelos diretores de criação Mar-
cos Medeiros e André Kassu (assista re-
portagem sobre a festa de premiação em  
http://migre.me/8QpCp).

Nesta quinta edição do Wave, a Almap 
conquistou dois Grand Prix. Em Outdoor, 
venceu com “Máquina de dinheiro”, ação 
criada para o Peixe Urbano. Para ressaltar 
os descontos que o site de compras cole-
tivas oferece, a agência desenvolveu uma 
máquina que vendia dinheiro a preços me-
nores. Desta forma, quem colocava uma 
nota de R$ 2 recebia uma de R$ 5, e assim 
sucessivamente, até a troca de R$ 50 por 
R$ 100. Além do Grand Prix em Promo, 

Wave de Campanhas Integradas, o projeto 
amealhou ainda o Grand Prix de Promo e 
Ouros em outras quatro áreas: Cyber, De-
sign, Film e PR. Para completar, houve ain-
da uma Prata em Outdoor.

A ação conseguiu transformar um gran-
de problema, o fato de que a Pinacoteca 
paulistana ficaria fechada por um ano, em 
uma ótima solução de comunicação. A 
campanha usa o adágio popular “a curio-
sidade matou o gato” para criar expecta-

tiva em relação à reabertura do local. En-
tre diversas boas execuções, há um vídeo 
que compara reações humanas às dos ga-
tos. “Eles poderiam fazer o que se costu-
ma fazer em casos como este, como lançar 
um comunicado à imprensa. Mas, do jeito 
que fizeram, o que poderia ser encarado 
como uma falha ou incapacidade acabou 
chamando a atenção de maneira positiva 
para a mudança na Pinacoteca”, analisa Erh 
Ray, presidente da BorghiErh/Lowe, que 

Patrocínio

Os prêmios máximos
Quinta edição do Wave Festival concede 8 grand Prix
Área Título Agência Anunciante
Blue Wave Integrated “Curiosismo” F/Nazca S&S Pinacoteca do Estado de São Paulo

Film “Padres en Slip” Del Campo Nazca S&S BGH

Outdoor “Máquina de dinheiro” AlmapBBDO Peixe Urbano

Cyber “Innovation Channel” AlmapBBDO Volkswagen

Design “Marca Olímpica” Tátil Design Rio 2016

Promo “Exposição Curiosismo” F/Nazca S&S Pinacoteca do Estado de São Paulo

Direct “Ted Taxis” Ogilvy & Mather Argentina TEDx Buenos Aires

Radio “Coincidências” Giovanni+DraftFCB Livraria Cultura
Não houve Grand Prix em Press e PR. Veja as listas de premiados em todas as áreas em http://migre.me/8QfiO

Os diretores de criação da AlmapBBDO, Marcos Medeiros e André Kassu, recebem o  
troféu de Agência do Ano de José Carlos de Salles Gomes Neto, presidente do Grupo M&M
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do que vemos fora daqui”, critica Fogwill.
Dentro dessa realidade, ele acredita 

que, além do Grand Prix, outro filme me-
rece atenção: “1882 ansiosos y un capu-
chón”, criado pela Madre para Bebidas 
Argentinas, dona da tradicional bebida 
local Fernet, e vencedora de um Ouro. O 
comercial se baseia num happening de 
ares surreais para mostrar a tranquilida-
de que um copo da bebida pode conce-

der ao consumidor. “Esse filme mostra 
um novo sentido, uma nova linguagem 
para a publicidade”, opina Fogwill. 

Ideias digitais
Apesar de o digital estar espalhado por 

todas as áreas da comunicação e de festi-
vais como Cannes estarem analisando até 
mesmo o fim da categoria nos próximos 
anos, Cyber ainda tem pulso. É o que ga-
rante Raphael Vasconcellos, que presidiu 
o júri da área no Wave. “Ainda há muitas 
ideias puramente digitais. Uma campa-
nha centrada no Facebook, por exemplo, 
só pode ser uma ideia de Cyber”, defende.

Ele destaca ainda cases de virais e, prin-
cipalmente, mobile. “A América Latina está 
bem avançada no entendimento do mo-
bile como estratégia. A subcategoria que 
teve o maior número de inscrições foi jus-
tamente ela”, aponta, ressaltando, no en-
tanto, que a qualidade dos trabalhos ain-
da precisa melhorar. 

Apesar dos elogios, que não se espere do 
Wave uma nova realidade na inserção dos 
países latinos no atual contexto interativo 
global. O alerta de Vasconcellos vale para 
festivais como Cannes e já teria, segundo 
ele, se refletido no desempenho pífio do 

Brasil no One Show. “A diferença é muito 
grande, especialmente na execução. Aqui, 
temos que colocar um site em pé em até 
15 dias. Nos Estados Unidos e na Europa, 
os clientes preferem plataformas que le-
vam um ano e meio para se transformar 
em realidade”, compara. Além disso, apon-
ta, o digital está no coração das estratégias 
de marca desenvolvidas nos Estados Uni-
dos, algo que ainda não ocorre no Brasil. 

Luta contra emoções
Está certo que a publicidade precisa 

mexer com as emoções das pessoas, mas 
no júri de Direct do Wave a luta foi justa-
mente contra isso. Cases que causaram 
imensa repercussão nas redes sociais e que 
emocionaram pessoas ao redor do mun-
do, como “Cartas esquecidas”, da Ogilvy 
brasileira para a Coca-Cola foram prete-
ridos para o Grand Prix após análise mais 
prática em relação à essência da catego-
ria Direct. Assim, o prêmio máximo ficou 
com “Ted Taxis”, ação de divulgação pa-
ra a massa do TEDx, um evento normal-
mente voltado para poucas pessoas. Para 
popularizar os temas em debate, a Ogilvy 
de Buenos Aires optou por uma estratégia 
de marketing direto que foi transmiti-

As dez mais
As líderes na disputa pelo prêmio de 
Agência do Ano do Wave Festival 2012

1ª AlmapBBDO

2ª F/Nazca Saatchi & Saatchi

3ª Ogilvy & Mather Brasil

4ª Giovanni+DraftFCB

5ª Del Campo Nazca Saatchi & Saatchi

6ª Y&R Argentina

7ª Ogilvy & Mather Argentina

8ª JWT Brasil

9ª Publicis México

10ª Fischer&Friends

Blue Wave: falta de ideias e erro nas inscrições
Pode parecer um pouco assustador 

que um mercado que vive de ideias não 
consiga encontrar uma grande ideia 
em um festival dedicado a selecionar o 
melhor da América Latina. A categoria 
Blue Wave entregou apenas um Grand 
Prix dos dois previstos. O troféu 
de Campanhas Integradas foi para 
“Curiosismo”, da F/Nazca S&S para a 
Pinacoteca de São Paulo. 

O grande problema esteve na outra 
subdivisão, a de Big Idea. Segundo Erh 
Ray, presidente da BorghiErh/Lowe, 
um dos integrantes do júri, nenhum 
case foi sequer considerado para o 
prêmio. “Tivemos boas campanhas 
integradas, mas em compensação 
nenhuma ideia que fosse o chamado 
crème de la crème. A qualidade 
do que vimos foi inferior dentro do 

que entendemos como uma Big Idea”, 
resume. “A ideia é a matéria prima do 
trabalho de todos nós. Dar a alguém este 
prêmio tão especial sem ter nada tão 
relevante é desvalorizar a nossa matéria-
prima básica de trabalho”, concorda 
Fred Gelli, sócio-fundador da Tátil 
Design, também integrante da comissão 
julgadora do Blue Wave.

Entretanto, a questão não pode se 
restringir apenas à falta de cases com 
grandes ideias que levem o mercado 
adiante. Para Ray, houve erro na maneira 
como os trabalhos foram inscritos. 
Ele notou falta de cases que fizeram 
sucesso em outras categorias. “O Grand 
Prix de Outdoor (Máquina de Dinheiro”, 
da AlmapBBDO para Peixe Urbano), por 
exemplo, não estava inscrito no Blue 
Wave, assim como o cases dos taxistas 

do TEDx, vencedor do Grand Prix em 
Direct”, aponta. “As agências ainda 
não sabem inscrever em Big Idea e 
Campanhas Integradas, até porque são 
categorias muito novas”, analisa. Ele 
acredita que os cases de Integrated 
estão mais bem compreendidos pelas 
agências do que Big Idea. “Está claro 
que Campanhas Integradas se trata do 
uso de diversos meios de uma maneira 
bem construída e amparado em uma 
estratégia”, diz.

Ray revela ainda que o júri chegou 
a pensar em mudar o Grand Prix de 
Campanhas Integradas concedido 
ao case “Curiosismo” para Big Idea, 
mas a intenção não prosperou. “O 
ponto forte deste projeto é mesmo a 
integração”, frisa Ray.

Felipe Turlão

Vencedor do Blue Wave de Campanhas Integradas, “Curiosismo” somou ainda o Grand Prix de Promo e Ouros em Cyber, Desgin, Film e PR

“Maquina de dinheiro” também foi pre-
miada com Bronze em Direct.

Em Cyber, o prêmio máximo também 
foi para a AlmapBBDO, pelo desenvolvi-
mento do site institucional da Volkswa-
gen. “O case é muito completo. Apesar de 
inscrito na categoria website, ele é muito 
mais do que isso. Reú ne diversas caracte-
rísticas positivas ao mesmo tempo e repre-
senta um uso criativo da mídia, que é algo 
cada dia mais valorizado, tem uma ideia 
poderosa por trás, traduz inovação com 
o uso do YouTube, e tecnicamente é mui-
to benfeito. Por tudo isso, impressionou a 
todos os jurados”, conta Raphael Vascon-
cellos, novo diretor de soluções criativas 
do Facebook para a América Latina, que 
presidiu o júri de Cyber no Wave.

Além dos dois Grand Prix, AlmapBBDO  
somou 5 Ouros, 6 Pratas, 5 Bronzes e ain-
da incluiu 28 peças nos shortlists. Já a vi-
ce-campeã F/Nazca S&S somou ao Blue 
Wave e ao Grand Prix de Promo mais 5 
Ouros, 1 Prata, 7 Bronzes e 16 shortlists.

O Wave Festival 2012 entregou 206 prê-
mios para agências e anunciantes de dez 
países da América Latina. Os anfitriões  
brasileiros mantiveram a dianteira, com 
certa folga, com 110 prêmios, sendo 5 
Grand Prix, 1 Blue Wave, 31 Ouros, 31 Pra-
tas e 42 Bronzes, além de 168 peças inclu-
ídas em shortlists. Na vice- liderança apa-
rece a Argentina, com 56 prêmios, sen-
do 2 Grand Prix, 15 Ouros, 18 Pratas e 21 
Bronzes, além de 69 peças em shortlists. O 
terceiro colocado é o México, com 12 prê-
mios, sendo 4 Ouros, 5 Pratas e 3 Bronzes, 
além de 16 peças em shortlists. Na sequ-
ência, surgem Colômbia, Chile, Uruguai, 
Venezuela, Peru, Costa Rica e República 
Dominicana. O Wave Festival in Rio 2012 
recebeu 1.813 inscrições.

Clássico Brasil x Argentina
Apesar da dianteira do Brasil no côm-

puto geral, na área de Film quem venceu 
foram os argentinos. Mais uma vez, ficou 
comprovado que a produção do país  vizi-
nho está mais refinada que a brasileira. A 
Argentina conquistou 13 troféus em Film 
(1 Grand Prix, 4 Ouros, 4 Pratas e 4 Bron-
zes), enquanto o Brasil levou 11 (2 Ouros, 
1 Prata e 7 Bronzes); nenhum outro país 
foi premiado. “Na votação, as diferenças 
ficaram de lado. Vi, em muitos momentos, 
brasileiros defendendo filmes argentinos e 
vice-versa”, ameniza Ramiro Rodriguez Co-
hen, da BBDO Argentina, presidente do júri.  

Segundo Andy Fogwill, um dos jura-
dos da área e dono da produtora argenti-
na Landia, avaliar os comerciais inscritos 
no Wave foi um exercício de entendimen-
to das idiossincrasias da produção publi-
citária dos dois países. Ele conta que ar-
gentinos e brasileiros tiveram, depois de 
um primeiro momento de embate, que en-
tender as sutilezas que regem a criação de 
cada um dos dois mercados. “A linguagem 
argentina preza por um bom humor mais 
irônico, parece-me estar numa rotação a 
mais que a do filme brasileiro, mais dire-
to”, afirma, numa analogia com a veloci-
dade de giro de um motor. 

Após este entendimento, os jurados con-
cederam o Grand Prix a “Padres en slip”, da 
argentina Del Campo Nazca S&S para pro-
mover a marca de ar-condicionado BGH. 
Homens adultos aparecem de cueca, cons-
trangendo seus filhos, em enredos de hu-
mor sutil, produzido em preto e branco. 
“As peças que levaram Ouro se destacam, 
mas, no geral, a impressão que me dá é 
que a produção latina anda um passo atrás 
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A mídia impressa que 
tradicionalmente é a que mais prêmios 
dá à publicidade brasileira em festivais 
internacionais não entregou Grand Prix 
no Wave Festival in Rio 2012. Uma 
surpresa que ocorre pela primeira vez 
no evento. Mas também uma prova 
do rigor do júri de Press e de Outdoor, 
liderado por Erh Ray, copresidente da 
BorghiErh/Lowe. O prêmio máximo em 
Outdoor foi concedido para “Máquina 
de dinheiro”, da AlmapBBDO para 
Peixe Urbano.

“Houve uma discussão bem 
heterogênea, cada um falava de uma 
ou duas peças vencedoras de Ouro 
em Press e que, portanto, poderiam 
disputar o Grand Prix. Como não havia 
unanimidade, fizemos um ‘shortlist 
de GPs’”, conta Ray. Segundo ele, três 
campanhas se destacaram nesta lista, 
com pequena diferença entre elas, mas 
o júri continuou dividido. “Sabemos, por 
experiências em outros festivais, que o 
Grand Prix nasce naturalmente, é quase 
que uma unanimidade. Pensamos 
em votar nos três candidatos, 

Press e Outdoor: 
júri rigoroso

Já sobre Outdoor, ele lembra que 
atualmente as peças da área não se 
restringem mais a placas de rua. “Pode 
ser uma instalação ou até uma máquina. 
Com tantas interferências na rua, é 
preciso dar um punch no estômago do 
consumidor”, diz. Questionado sobre 
a abertura da área à inovações, Ray 
acredita que o Outdoor é uma mídia 
100% propícia a “traquitanas”. “Não é 
só a peça. O entorno dela também é 
  super importante. A história tem de ser 
engagement 360 graus. O outdoor não 
deixa de ser uma experiência”, conclui.

Teresa Levin

da por quem adora bater papo sobre di-
versos assuntos: os taxistas. 

Cerca de 50 motoristas portenhos fo-
ram convidados para participar das con-
ferências do TEDx Buenos Aires, assistindo 
a seis horas de apresentações, com a mis-
são de repassar o conhecimento. Os esco-
lhidos atenderam em média a 20 passagei-
ros por dia durante a semana pós-evento, 
o que equivale a sete mil pessoas atingi-
das. Para ter uma ideia do impacto, o TEDx 
foi frequentado por cerca de mil pessoas. 
A ação foi complementada por um vídeo 
que, ao som da cumbia, ritmo popular na 
Argentina, mostrava a experiência, en-
cerrando com um agradecimento aos ta-
xistas e um chamado aos “espalhadores” 
do TEDx 2012, que serão os cabeleireiros.  

“Premiados a ideia mais pura e diverti-
da, independentemente de quantos aces-
sos ela teve no YouTube e da qualidade da 
tecnologia empregada”, afirma Ana Paula 
Marques, vice-presidente de criação da 
Ponto de Criação, uma das integrantes do 
júri presidido por Hector Fernandez, dire-
tor de criação da Publicis México. “O júri 
fez de tudo para proteger a área de marke-
ting direto. E os cases com as melhores pre-
miações foram aqueles que tiveram mais 
a ver com o que é Direct”, analisa Ana. A 
versão em inglês de “Ted Taxis” tem pou-
co mais de cinco mil acessos, enquanto a 
versão em inglês de “Cartas esquecidas” 
tem mais de 60 mil.

Sem limites nem fronteiras
Os jurados de Design do Wave tiveram 

uma tarefa que resume o momento que a 
atividade vive na América Latina: o de ex-
pansão dos limites de atuação da área. Isso 
explica a premiação ter contemplado des-
de uma embalagem para a marca Quaker, 
desenvolvida pela Narita Design e vence-
dora de uma Prata, até a marca olímpica 
dos Jogos do Rio 2016, criada pela Tátil De-
sign e ganhadora do Grand Prix. “Tivemos 
discussões que extrapolaram os trabalhos 

avaliados e que abordavam esses limites do 
design”, comenta Fred Gelli, presidente da 
Tátil e do júri de Design do Wave. “Procu-
ramos premiar um conjunto de trabalhos 
que servissem de referência para o mer-
cado latino-americano daqui em diante.” 

Se em Design a democratização dos 
prêmios se deu pela diversidade nas so-
luções de comunicação apresentadas pe-
los projetos vencedores, a área de Radio 
permitiu que mercados pouco expressi-
vos no contexto geral da publicidade lati-

no-americana saissem premiados. O cus-
to mais acessível das produções de rádio 
explica o maior espaço aos pequenos. é o 
que diz o chileno Marcelo Con Riera, da 
Proximity, presidente do júri. “Privilegia-
mos a criatividade em detrimento dos pa-
íses ou grupos de comunicação aos quais 
pertencemos.”

Ao todo, seis países foram premiados: 
Brasil (1 GP, 3 Ouros, 4 Pratas e 1 Bronze), 
México (1 Ouro, 3 Pratas e 1 Bronze), Co-
lômbia (1 Ouro, 1 Prata e 3 Bronzes), Ar-

gentina (1 Prata e 1 Bronze), Peru (1 Bron-
ze) e Costa Rica (1 Prata) — este, um mer-
cado de pequeno porte, pouco acostuma-
do a figurar em listas de peças premiadas. 
“Radio é muito mais democrático, porque 
seu custo de produção permite que mer-
cados menores participem da disputa, o 
que não ocorre em Film, categoria com pe-
ças que custam caro para ser produzidas.”

O  G r a n  P r i x  f o i  v e n c i d o  p e l a 
Giovanni+DraftFCB, com “Coincidências”, 
para a Livraria Cultura. Segundo Con Rie-
ra, o mérito do spot é sua simplicidade, já 
que aposta apenas em locução, pontua-
da por uma simples mas impactante tri-
lha clássica. Zanna Lopes, jurada da cate-
goria, destaca o fato de a peça explorar o 
conceito de storytelling aplicado a rádio, 
algo comum fora da América Latina, mas 
ainda pouco usado na região. 

PR estreia sem GP
Uma das principais novidades das com-

petições do Wave 2012 foi a inauguração 
da área de PR. Na estreia, não houve Grand 
Prix entre os projetos de relações públi-
cas. A presidente do júri, Verônica Cheja, 
da argentina Urban PR, explicou que a de-
cisão de não conceder o prêmio máximo 
não reflete uma possível falta de qualida-
de nos cases inscritos. “Havia vários tra-
balhos muito bons, integrados, que foi o 
caso, por exemplo, da campanha ‘Curio-
sismo’, que é realmente muito bonito”, co-
menta, citando a ação da F/Nazca S&S ven-
cedora do Blue Wave de Campanhas Inte-
gradas e do Grand Prix de Promo. Verôni-
ca justifica a ausência de Grand Prix por 
um motivo simples. “O que percebemos 
foi que não havia nenhum caso realmen-
te pensado para a categoria PR. E acredi-
tamos que cada categoria tem um reason 
why. Se é Promo, tem de pensar como uma 
peça promocional; se é Film, tem de pen-
sar como um comercial; e se é PR, tem de 
pensar em persuasão, prestígio. Nenhum 
trabalho tinha isto”, esclarece. 

“Máquina de Dinheiro”, da AlmapBBDO para Peixe Urbano: troca de R$ 2 por R$ 5, de R$ 50 por R$ 100

A Argentina conquistou os Grand Prix de Direct, com “Ted Taxis”, e de Film, com “Padres en slip”

mas alguns jurados não se sentiram 
confortáveis. Como presidente do júri, 
questionei: ficaríamos orgulhosos em 
ver uma daquelas campanhas registrada 
como Grand Prix no livro do festival? 
A resposta foi não. Por unanimidade, 
decidimos não conceder o prêmio em 
Press”, explica. “Isso mostra o critério 
do festival, representado pelos jurados, 
pela seriedade, por ter um embasamento 
de tudo que é julgado”, complementa. 
Ray salienta que em Outdoor aconteceu 
exatamente o contrário. “A escolha de 
‘Máquina de dinheiro’ foi unânime. É um 
projeto que salta aos olhos”, comenta. 

Especificamente sobre Press, Ray 
lembra que, de todas as mídias, a 
impressa é a que está sofrendo mais. 
“Pelo investimento e pela qualidade 
do trabalho. Para ser inovador nesta 
área, realmente tem de captar o olho 
do consumidor de uma maneira muito 
rápida. Percebemos que a maioria dos 
prêmios que concedemos são visuais. A 
tendência é fazer um anúncio que atinja o 
olhar mais rápido que puder e que passe 
uma mensagem. Acredito muito nos 
anúncios visuais, mas jamais descartei 
um bom título. Esta composição é o 
sucesso das peças”, defende.  
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