
Wilda homenageado em medalha 
A ESPM concedeu a Medalha de Mérito Acadêmico Gerhard Wilda 
a um seleto grupo de pessoas que trabalham ou trabalharam na 
instituição. Os homenageados contribuíram signi
ficativamente com a área de educação e pesquisa, 
sempre em busca de excelência, responsabilidade 
socioambiental e ética nas relações sociais e profis
sionais. Gerhard Wilda foi um dos primeiros profes
sores da Escola de Propaganda de São Paulo, hoje 
ESPM, e, segundo o vice-presidente corporativo, 
Emmanuel Publio Dias, permaneceu na instituição 
durante décadas, colaborando imensamente para 
a formação de alunos que fizeram a diferença no 
mercado. "Wilda ministrou aulas de direção de arte 
a muitos estudantes que se tornaram profissionais 
de elevado nível. Eu mesmo fui aluno dele e tenho 
orgulho de ter convivido com esse publicitário, que 
trabalhou em importantes agências de propaganda, 
tendo criado vários logotipos famosos, como o da 
Kibon" recorda Emmanuel. A utiliz
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Leo é destaque no Prêmio Renato 
Castelo Branco 
A equipe da Leo Burnett Tailor Made foi a que mais subiu ao palco do 
Museu de Arte de São Paulo (Masp) durante a oitava edição do Prêmio 
Renato Castelo Branco de Responsabilidade Socioambiental na Pro
paganda. A agência recebeu cinco prêmios, entre eles o Grand Prix, 
com o trabalho "Meu Sangue é Rubro-Negro" — além dos troféus nas 
categorias Voto Popular e Empresas —, desenvolvido pela Leo Burnett 
para o Esporte Clube Vitória e para a Penalty, fornecedora de material 
esportivo do clube baiano. O prêmio é organizado pela Escola Supe
rior de Propaganda e Marketing (ESPM) e pela ESPM Social, órgão 
gerido por alunos da instituição, que avalia e destaca as campanhas 
que comunicam um produto ou serviço e, além da sua função original, 
conseguem manter uma veia de sustentabilidade e responsabilidade 
social. Cerca de 3 mil peças foram analisadas pelos alunos da escola, 
que selecionaram 300 trabalhos para o júri, formado por professores e 
profissionais do mercado. 
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Text Box
Fonte: Propaganda, São Paulo, ano 57, n. 740, p. 18-19, nov. 2012.




