
Em um ano que entrará para a histó
ria do Brasil principalmente pela for

ça das manifestações populares, o Cabo
ré 2013 abriu mais um capítulo especial 
em sua trajetória. Na quarta-feira 4, Dia 
Mundial da Propaganda, o prêmio orga
nizado por Meio & Mensagem entregou 

troféus aos vencedores das 13 catego
rias em disputa e também conferiu uma 
honraria a um dos nomes que ajudaram 
a construir e consolidar a indústr ia da 
comunicação brasileira: Roberto Civita, 
que morreu em maio deste ano. O Caboré 
Especial foi conferido apenas duas vezes 

antes disso: em 2007, para Mauro Salles, 
e em 2010, para Petrônio Corrêa, que fa
leceu na semana passada (veja reporta
gem à pág. 18)e também foi lembrado no 
evento. "Homenageamos um líder deste 
mercado, com posições firmes em favor 
da livre iniciativa" afirmou José Carlos de 

Filho de Victor Civita, fundador do 

Grupo Abril, Roberto Civita teve sua 

trajetória rememorada na homenagem 

especial do Caboré 2013. Falecido 

no dia 26 de maio deste ano, Civita foi 

destacado como um das pessoas que 

sempre estiveram ao lado do mercado, 

prestigiando "as grandes iniciativas 

como a criação do Conar e do Cenp", 

como salientou José Carlos de Salles 

Gomes Neto, presidente do Grupo 

Meio & Mensagem, que entregou 

o prêmio especial a Giancarlo e 

Roberta Civita, filhos de Roberto. 

Emocionado, Giancarlo - ou Gianca, 

como é conhecido - ressaltou que 

seu pai é um defensor da liberdade 

de expressão. "Esse é um dos legados 

deixados por meu pai e é também 

a base para construirmos um País 

menos injusto e desigual", afirmou. A 

história de Roberto Civita é marcada 

pela ascensão do Grupo Abril a um 

dos maiores conglomerados de mídia 

do Brasil. A companhia foi fundada 

em 1950 e teve como seu primeiro 

produto a revista do Pato Donald, 

que foi exibido no vídeo-homenagem 

preparado para o prêmio. 

Salles Gomes Neto, presidente do Grupo 
Meio & Mensagem, ao conferir à família 
Civita a honraria (leia mais nesta página). 

Outras homenagens foram prestadas 
pelos ganhadores deste ano do Caboré, 
o p r ê m i o mais prestigiado do merca
do de comunicação no Brasil. Civita foi 
mencionado por Cláudia Vassallo, d i 
retora superintendente da unidade de 
negócios da Exame, publicação que le
vou o troféu na categoria Veículo - Mí
dia Impressa. Em seu discurso de agra
decimento, Renata Serafim, da Talent, 
que venceu como Profissional de Pla
nejamento, dedicou seu troféu a Julio 
Ribeiro, fundador da agência. E Fátima 
Rendeiro, da NBS, ganhadora na disputa 
de Profissional de Mídia, compartilhou 
a coruja com Otto de Barros Vidal Jr., só
cio e chairman da agência. 

Entre festas e momentos de muita emo
ção, alguns dos vencedores também apro
veitaram o momento para abordar assun
tos complexos (leia mais sobre os ganha
dores a partir da pág. 46). Celso Loducca, 
que recebeu o Caboré na categoria Em
presário ou Dirigente da Indústria de Co
municação, fez um chamamento ao mer
cado. Ao criticar a degradação da remune
ração das agências, ele fez uma analogia 
com o que se discute no mundo em re
lação ao aquecimento global. "Não pos
so acreditar que vamos deixar as coisas 
acontecerem." E emendou: "Não façam 
mal ao planeta e ao mercado." 

Eco Moliterno, head of digital da Africa, 
aproveitou seu momento no palco, como 
o Profissional de Criação do ano, para cri
ticar rivalidades do passado. Ele pontuou 
que os criativos de sua geração são mais 
unidos. A vitória de Moliterno na catego
ria teve outra característica comentada en
tre as pessoas que estiveram no Caboré 
2013. Pelos corredores, profissionais de 
diversas áreas comentavam a importân
cia de ver um criativo digital levar a cobi
çada coruja. O próprio Moliterno se refe
riu a esse fato em seu agradecimento. A 
observação não passou batida por Fabio 
Coelho, comandante do Google Brasil, 
que recebeu o troféu do YouTube, eleito 
o Veículo de Mídia Eletrônica do ano. São 
demonstrações claras do impacto do di
gital na indústria da comunicação. 
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I ndicado ao Caboré em 1993 e 1994 como profissional de criação, Celso Loducca 
conquistou seu primeiro troféu da premiação na categoria Empresário ou Dir i 

gente da Indústria da Comunicação. Ele, que completa três décadas de profissão 
em janeiro, montou sua agência há 18 anos dentro de um apartamento e viven-
ciou diversos momentos do mercado. A agência foi independente, fez parte da re
de Lowe, até que ingressou no Grupo ABC e, posteriormente, incorporou a MPM. 
No final de seu discurso, Loducca afirmou que se esforçaria para merecer o prê
mio. Minutos antes, havia conclamado o mercado a se valorizar. A degradação da 
remuneração das agências está chegando, em sua análise, a um ponto sem volta. 
Ele fez um paralelo com a situação de esgotamento dos recursos na Terra. "Nós sa
bemos da situação, discutimos muito sobre ela, mas não estamos fazendo nada" 
alertou. "Não façam mal ao planeta e ao mercado" encerrou, sob aplausos. Os ou
tros finalistas, Roberto Medina (Rock in Rio) e José Luiz Madeira (AlmapBBDO), 
foram homenageados pelo vencedor, que disse que mereciam estar no palco tan
to quanto ele — ou até mais. 

Um ano inesquecível na esfera das premiações foi encerrado da melhor maneira 
possível para a Ogilvy: foi a grande vencedora na categoria Agência de Comuni

cação, t ambém disputada por Borghi/Lowe e WMcCann. Em seu discurso, o chair-
man Sérgio Amado elogiou a equipe da agência, a quem creditou o troféu, e relem
brou as grandes conquistas de 2013. A mais especial, não custa relembrar, foi o de
sempenho histórico no Festival Internacional de Criatividade de Cannes, onde somou 
35 troféus, incluindo 2 Grand Prix, 16 Ouros, 4 Pratas e 12 Bronzes. Um dos prêmios 
máximos foi conquistado na área de Titanium Lions, um feito inédito no Brasil, com 
o case "Retratos da real beleza" criado para Dove. Esse foi o projeto brasileiro mais 
premiado na história do festival, com 19 Leões. Há não muitos anos, poucos acredi
tariam que a Ogilvy pudesse ser a protagonista de resultados criativos desse calibre. 
A Ogilvy já havia sido indicada ao Caboré em 2002, 2004 e 2010. 

Osenso de oportunidade da Fiat e mesmo fatores não controlados pela empresa 
aceleraram o desempenho da companhia em termos de visibilidade da mar

ca. Do primeiro caso é exemplo a estratégia de fazer o papa desfilar pelo Brasil em 
um Idea, durante a Jornada Mundial da Juventude. E do segundo, a adoção do slo
gan "Vem pra rua" pelos manifestantes que tomaram o País em junho. Além disso, 
o fato de a montadora permanecer líder de mercado há 12 anos completou o qua
dro que a fez conquistar pela terceira vez o troféu de Anunciante do Ano (a empre
sa já havia levado a coruja nas edições de 1993 e 2007). "Sem dúvida, um trabalho 
de anunciante, de marca, não se faz sozinho, en tão queria agradecer as agências 
que nos ajudaram a fazer o trabalho de todo o ano, primeiramente a Leo Burnett 
Tailor Made, e em especial o Marcelo Reis, que nos deu de presente a campanha 
'Vem pra rua'" declarou João Batista Ciaco, diretor de publicidade e marketing da 
Fiat para a América Latina e presidente da ABA, que subiu ao palco junto com di
versos profissionais da empresa. 

0trabalho de Cristina Duelos à frente do marketing da Vivo conferiu à executiva o 
Caboré da categoria, disputada também por Andrea Mota, diretora executiva de 

marketing e vendas de O Boticário, e Marcelo Miranda, diretor de marketing da Sky. 
Entre as ações recentes de Cris Duelos se destacam a adoção do storytelling em to
da a comunicação da Vivo e, ano passado, os esforços feitos por ela na liderança do 
processo de integração das marcas Telefônica e Vivo, que resultaram em uma em
presa mais encorpada e com um mix de serviços que inclui TV, internet, telefonias 
fixa e móvel. A executiva destacou o quanto é difícil atingir um desempenho bom 
em uma indústria "nervosa" como a de telecomunicações. Hoje, ela coordena o rela
cionamento e os trabalhos com Y&R, Africa, DPZ e DM9DDB, além de Wunderman, 
em digital, e Rapp Collins, para marketing direto. Cris ressaltou o apoio recebido de 
suas equipes e ofereceu o prêmio ao marido Ricardo Chester, da Africa, com quem 
disse ter aprendido "tudo sobre propaganda" 
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Para a Exame, revista de economia de maior circulação do País, conquistar o Ca-
boré em 2013 teve um sentido ainda mais especial. Em um período de dificul

dades enfrentadas pela mídia impressa, a publicação mostrou que possui, diante 
do mercado, a mesma aprovação que tinha de seu principal líder. A Exame sem
pre foi um dos motivos de orgulho da Editora Abril e de Roberto Civita, morto em 
maio deste ano. "Lembro-me das muitas vezes em que ele avaliou a edição da re
vista com a resposta 'Bravo, Exame!' E são essas as palavras que direciono a mi 
nha equipe e à Abril na conquista de um prêmio tão importante. Passei metade 
da minha vida nessa editora e não tenho dúvida de que valeu muito a pena" cele
brou Cláudia Vassallo, diretora superintendente da unidade de negócios da Exa
me. Em sua terceira indicação ao prêmio, a revista superou os jornais Valor Eco
nômico e Extra. A coruja de 2013 é a segunda conquistada pela publicação: a pri
meira veio no ano de 2009. 

digital nos trouxe até aqui. Para onde nos levará?" Com essa questão, o CEO do 
Google Brasil, Fabio Coelho, começou o agradecimento pela vitória do YouTube 

como veículo eletrônico. "Somos uma plataforma de tecnologia que tem 62 milhões 
de usuários no Brasil" afirmou. Na comparação, a TV paga fechou o mês de outubro 
com 17,7 milhões de assinantes. Na categoria, Fox Sports e SBT concorriam com o 
YouTube. Para o executivo, a abrangência do YouTube representa a democratização 
da mídia. O portal permite a criação e distribuição de conteúdo profissional e tam
bém serve como plataforma para o desenvolvedor que não tem uma estrutura for
mal de uma agência publicitária, por exemplo, explicou Coelho. Um dos próximos 
passos do YouTube é desenvolver e distribuir conteúdo em parceria com o governo 
do Estado de São Paulo para as área se educação, saúde, cultura e comunicação. O 
próprio Google concorreu e venceu a disputa da categoria, em 2011. 

AConspiração Filmes conquistou a sua terceira coruja (faturou os troféus de 1997 
e 2006). A produtora dos sócios Pedro Buarque de Hollanda, Andrucha Wadding-

ton e Claudio Torres é presidida por Gil Ribeiro, que subiu ao palco, junto com parte 
do time, para fazer os agradecimentos. Ele homenageou as agências que entregam 
jobs criativos, como salientou. Enalteceu também o papel dos canais que acreditam 
no trabalho da companhia e dão oportunidades para produções de conteúdo para a 
televisão. Por último, agradeceu à própria equipe. "Os profissionais da nossa empre
sa trabalham 24/7. Em especial, quero dedicar este prêmio a Cris Lopes, que é uma 
das melhores executivas da produção no País, e ainda ao Andrucha e ao Pedro, que 
me entregou uma empresa muito saudável para administrar" disse. Também foram 
indicadas na categoria Hungry Man e Sentimental Filmes. Essa foi a quarta indica
ção da Conspiração ao Caboré. 

Ovencedor deste ano na categoria cobiçava a coruja havia 26 anos. "Desde 
quando cheguei a São Paulo e v im à primeira festa do Caboré, sonho com 

esse momento" confessou Carlos Henrique Nascimento, diretor comercial na
cional da Rede Globo, ao subir ao palco para receber seu troféu — que disputou 
com Felipe Goron (RBS) e Maurício Jacob (Disney). Em seu discurso, ele desta
cou que a crença foi algo que sempre moveu sua trajetória, desde quando deci
diu ingressar na área de publicidade, há mais de três décadas , como executivo 
de contas na Rádio BH FM, emissora de Minas Gerais, pertencente às Organiza
ções Globo. E foi por acreditar que poderia ir a lém que ele aceitou vir para São 
Paulo e construir uma longa carreira na emissora líder do País. E foi assim tam
bém que p ô d e consagrar o antigo sonho de colocar o troféu na estante. "É mui
to bom estar aqui. Compartilho com minha família e amigos essa vitória e agra
deço a quem acreditou que este quase médico poderia ter uma vida feliz como 
publicitário" declarou, em tom emocionado. 
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 35, n. 1589, p. 45-52, 9 dez. 2013.




