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Pelo quarto ano consecutivo, o Anuá-
rio de Propaganda, cuja edição 2013  

está sendo lançada nesta semana, publi-
ca rankings com o desempenho das agên-
cias nos principais festivais nacionais e in-
ternacionais. Depois da adição das listas 
de anunciantes e produtoras, no ano pas-
sado, a publicação inclui a partir de agora 
as campanhas mais premiadas.

Considerando a temporada de 2012, Al-
mapBBDO, ParanoidBR, Pinacoteca do Es-
tado de São Paulo e sua ação “Curiosismo”, 
criada pela F/Nazca S&S, são as campeãs 
do Ranking Meio & Mensagem. 

Na lista de agências, embora a Almap 
se consagre como pentacampeã (na pri-
meira edição, em 2009, foi publicado tam-
bém o resultado retroativo a 2008), a dis-
tância para a segunda colocada é a me-
nor da série histórica. A Ogilvy assumiu 
a vice-liderança, com uma diferença de 
menos de 800 pontos.

Outra ampliação no alcance das informa-
ções disponibilizadas pelo Ranking Meio 
& Mensagem é a adição de mais um festi-
val. Aos 17 eventos considerados nas edi-
ções anteriores foi acrescido um décimo-
-oitavo: o IF Design, que entra para o seleto 
grupo de festivais contabilizados — aqueles 
de melhor conceito entre as agências líde-
res do mercado brasileiro. 

Já eram computados os eventos glo-
bais Festival Internacional de Criativi-
dade de Cannes, D&AD, One Show, Clio 
Awards, Festival de Londres, Art Direc-
tors de Nova York e Festival de Nova York; 
os ibero-americanos Wave Festival, El 
Ojo de Iberoamérica e Fiap — Festival 
Ibero-americano de Publicidade; e os 
nacionais Effie Awards Brasil, Festival 
do Anuário do Clube de Criação de São 
Paulo, Prêmio Abril de Publicidade, Pro-
fissionais do Ano (Rede Globo), Festival 
Internacional de Publicidade do Rio de 
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Janeiro (ABP), Prêmio Abemd, e Ampro 
Globes Awards.

Como cada uma dessas premiações tem 
seus critérios específicos, o agrupamento 
em listas únicas permite uma análise me-
lhor sobre a performance de cada agência 
e anunciante, suas áreas mais fortes e mais 
fracas — já que, além do somatório geral por 
pontos, troféus e festivais, é possível con-
sultar o resultado das mais bem colocadas 
em cada um dos meios considerados pelo 
Ranking Meio & Mensagem. Aqui também 
há novidades nesta edição: mais uma área 
foi adicionada: a de PR, acompanhando o 
ganho de importância que as estratégias de 
relações públicas conquistaram nos últimos 
anos nestes eventos. Além disso, a seção do 
ranking até então denominada Cyber passa 
a se chamar Digital, pois inclui também os 
prêmios conquistados nas categorias mobi-
les dos festivais.  Outro incremento impor-
tante é a contagem dos troféus e pontos das 
competições de Film Craft, incorporadas 

Ranking Meio & Mensagem aponta os mais 
premiados da temporada 2012

na seção Film do Ranking Meio & Men-
sagem. Neste último caso, há um impacto 
considerável especialmente para a lista de 
produtoras de filmes, na qual é contabili-
zado somente o desempenho nas áreas de 
Film e, agora, Film Craft.

Até 2009, os então chamados Rankings 
AP tinham foco exclusivo na área da pu-
blicidade, incluindo os mais relevantes 
certames que têm por objetivo principal 
o reconhecimento de trabalhos criados 
para veiculação em TV e cinema (Film), 
rádio (Radio), internet (Cyber, agora re-
nomeado para Digital) e mídias impres-
sas — revistas e jornais (Press) — e exte-
rior (Outdoor), além de campanhas inte-
gradas (Integrated). A partir de 2010, sua 
abrangência foi ampliada, com o cômpu-
to dos prêmios conquistados nas  áreas 
de  marketing direto (Direct) e promoção 
(Promo). Na edição de 2011,  outras  duas 
áreas passaram a ser contempladas: De-
sign e Big Idea. O Anuário de Propagan-

Agências Total

1ª AlmapBBDO 4.192

2ª Ogilvy & Mather 3.397

3ª F/Nazca S&S 2.505

4ª DM9DDB 1.293

5ª Giovanni+DraftFCB 1.087

6ª Loducca 864

7ª JWT 774

8ª Y&R 630

9ª Publicis 525

10ª Leo Burnett Tailor Made 443

Campanhas Total

1ª "Curiosismo", da  F/Nazca S&S para Pinacoteca do Estado de São Paulo 936

2ª "Letras" ("A", "T", "S" e "I"), da Ogilvy & Mather para Claro 543

3ª "Música. Leia do que é feita", da AlmapBBDO para Billboard 519

4ª "Balões", da Loducca para MTV 509

5ª "Escolha Depois" ("Basquete", "Skate" e "Playground") da 
Giovanni+DraftFCB para JVC 486

6ª "Receita da Notinha", da Ogilvy & Mather para Hellmann's, da Unilever 483

7ª "Vício", da F/Nazca S&S para Nike 434

8ª "O Mundo sem Bilionários", da Ogilvy & Mather para Forbes Brasil 351

9ª "Do amor ao bingo em 873 imagens", da AlmapBBDO para Getty 
Images 331

10ª "Fashion Like", da DM9DDB para C&A 319

Anunciantes Total

1º Pinacoteca do Estado de São Paulo 1.137

2º Coca-Cola 1.062

3º Volkswagen 981

4º Nike 820

5º MTV 690

6º Billboard 625

7º Claro 543

8º Unilever 525

9º Getty Images 499

10º JVC 486

Produtoras Total

1ª Paranoid BR 594

2ª Delibistrot 364

3ª Hungry Man 156

4ª Sentimental 144

5ª Ioio Filmes 126

6ª Ad Studio 111

7ª Fat Bastards 110

8ª Vetor Zero 101

8ª Zohar 101

9ª Delicatessen 92

10ª MJZ 73

da 2013 publica todas as campanhas pre-
miadas nestas disciplinas, acompanhadas 
das respectivas fichas-técnicas.

Seletivos mais valorizados
Para cada prêmio conquistado em todos 

os eventos considerados pelo Ranking Meio 
& Mensagem, foi adotada a pontuação uti-
lizada em Cannes, que dá dez pontos para 
cada Grand Prix, sete para cada Ouro, cin-
co para cada Prata e três para cada Bronze. 
A cada um dos 18 festivais considerados foi 
atribuído um peso, levando-se em conta a 
abrangência, com os globais mais valoriza-
dos; o prestígio que desfrutam entre os pro-
fissionais de criação do mercado brasileiro; 
e a quantidade de troféus que distribuem, 
com privilégio aos mais seletivos. 

Além do Ranking Meio & Mensagem, 
o Anuário de Propaganda 2013 traz infor-
mações de 3.681 agências, 409 produtoras 
e 384 gráficas de todo o País, incluindo da-
dos de contato como endereços, telefones 
e e-mails, checados pela equipe da publi-
cação. O anuário completa-se com o Por-
tfólio de Agências, que destaca trabalhos de 
36 empresas. Já em sua versão online (www.
meioemensagem.com.br/anuario/propa-
ganda), o Portfólio de Agências disponibi-
liza campanhas, listas de clientes, profis-
sionais e novidades atualizadas constante-
mente de 75 agências. No site também estão 
disponíveis as informações cadastrais das 
3.681 agências participantes para consul-
ta gratuita, assim como o cadastro em uma 
newsletter semanal. O Portfólio de Agências 
também está no Twitter (@portfolio_mm). 
Já a compra da versão impressa do Anuário  
pode ser feita pelo telefone 0800 7700501.

Capa da edição 2013 do Anuário de Propaganda, que estreia ranking de 
campanhas mais premiadas, liderado pelo case “Curiosismo”

na seção Film do Ranking Meio & Men-
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 34, n. 1552, p. 13, 25 mar. 2013.




