
F/Nazca é a Agência do Ano da ABP 
 
Agência de Fábio Fernandes contabilizou maior pantuação; esta é a quarta vez que a F/Nazca 
conquista o título 
 
Apesar de não ter sido premiada com um GP, a F/Nazca Saatchi & Saatchi foi a Agência do Ano 
no 30º Festival Internacional de Publicidade do Rio de Janeiro, evento promovido anualmente 
pela ABP (Associação Brasileira de Propaganda). 
 
A agência comandada por Fábio Fernandes teve o reconhecimento por ter sido a que 
contabilizou a maior pontuação no festival; esta é a quarta vez que a F/Nazca é a Agência do 
Ano da ABP. Em segundo lugar, ficou a AlmapBBDO seguida por NBS, Loducca e Leo Burnett, 
empatadas na terceira colocação (veja lista dos trabalhos que conquistaram ouro). 
 
Os Grandes Prêmios desta edição foram conquistados por seis agências. A NBS e a Leo Burnett 
levaram dois GPs cada. A campanha "Zé Goiaba", criada pela NBS para a Oi ficou com o GP de 
Filmes para a melhor campanha; a agência também recebeu o GP de peça isolada em rádio 
com "Pão Duro", spot que também foi desenvolvido para a operadora. Já a Leo Burnett levou o 
GP de Filme para o melhor comercial com o filme 2004 criado para Visa. Também ficou com a 
Leo o GP de Mídia Impressa para a melhor campanha com Defesa, criada para a Miami 
Ad/Scholl. A peça isolada que levou o GP de Mídia Impressa foi o encarte "Estradas", da 
AlmapBBDO para Audi Senna. O GP de rádio para melhor campanha ficou com a Talent, por 
"Garantia" para Semp Toshiba e o de Mobiliário Urbano foi para a Giovanni,FCB por "Sua vida 
mais bonita", criado para a Leader Magazine. A Quê/Next levou o GP de Mídia Exterior por 
"Eletrobrás. "Patrocinadora Oficial da Seleção." 
 
A AD Studio foi premiada como a Produtora de Filmes do Ano e a Tesis a Produtora de Som. 
Como agência regional foi escolhida a Master. Esta edição do festival distribuiu 70 prêmios, 
incluindo GPs, Lâmpadas de ouro, prata e bronze e os prêmios especiais. Mais de 3.400 peças 
concorreram nesta versão. 
 
Os estudantes, formadores do principal público do evento, também tiveram a oportunidade de 
prestigiar as melhores campanhas através dos Prêmios Delegados. A Lew,Lara ganhou o 
Prêmio Delegados Filmes com a campanha "O Melhor do Brasil é o brasileiro, criada para ABA 
(Associação Brasileira de Anunciantes). Já a F/Nazca ficou com o Prêmio Delegados Mídia 
Impressa por "Capa Playboy" para Skol. A Leo Burnett também recebeu dois prêmios dos 
estudantes: em Mídia Exterior por "Casa de Banho" para Vitae e em Mobiliário Urbano por 
"Frigorífico" criada para a Gazela. 
 
Durante cinco dias da semana passada, o Festival Internacional de Publicidade do Rio de 
Janeiro ocupou os salões do Hotel Sofitel, no Rio. Os júris desta edição foram formados por 68 
profissionais do mercado do Rio e de São Paulo. O evento contou ainda com palestras de 
grandes nomes da publicidade mundial, como o vice-presidente de criação mundial da FCB em 
Nova York, Chris Becker. 
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