
F/Nazca ganha cinco prêmios O Globo 
 
A agência F/Nazca foi a grande vencedora do Prêmio de Propaganda O GLOBO, entregue na noite 
de terça-feira, no Rio, com cinco prêmios nas categorias Indústria e Oportunidade, seguida da 
Agência 3, com quatro prêmios, nas categorias Turismo, Serviços e Imóveis. A novidade este ano 
foi a criação do Grand Prix Cases de Resultado, que destacou o anúncio ou a campanha que, além 
do trabalho criativo, gerou resultados importantes para o cliente. A agência Script foi a ganhadora  
do GP, com a campanha “Doe Sangue”, para a marca de roupas Taco. A Script levou ainda o GP 
Voto Popular, também com a Taco, para a peça “Dia dos Namorados”. O GP Rio de Janeiro, 
voltado para agências cariocas, ficou com a Contemporânea pelo anúncio “Vozes”, criado para a 
Associação Brasileira de Propaganda.  
 
Foram inscritas 896 peças e um júri composto por 27 profissionais escolheu 60 finalistas para 
nove categorias, além de sete Grand Prix. Concorreram peças e campanhas veiculadas nos jornais 
O GLOBO, “Extra” e “Diário de S.Paulo”.  
 
Mercado publicitário prestigia entrega do prêmio  
 
Na categoria Varejo, o ouro foi para a Script. Na categoria Serviço Público Comunitário, a grande 
vencedora foi a agência Comunicação Carioca. A agência F/Nazca S&S ganhou dois troféus na 
categoria Indústria e, na categoria Serviços, a agência DPZ ficou com o prêmio principal. A 
categoria Anúncios de Oportunidade teve a F/Nazca S&S como vencedora, com dois troféus de 
bronze e também o ouro. A prata ficou com a Contemporânea.  
 
A categoria Imóveis teve a VS com o ouro e, a categoria Turismo, a Agência 3. A categoria Bancos 
teve uma peça finalista e o vencedor foi a agência Leo Burnett. Na categoria Classificados, o ouro 
foi para a Comunicação Carioca. A categoria Jovens Criativos premia o trabalho de universitários 
de todo o país, que desenvolvem peças com base em um tema apresentado pela organização do 
evento. Este ano, o tema foi a Pastoral da Criança, criada e coordenada por dona Zilda Arns.  
 
— Gostaria de cumprimentar o jornal O GLOBO e dizer que é muito valioso o incentivo aos jovens 
e a escolha da Pastoral da Criança — disse dona Zilda Arns, que entregou os prêmios.  
 
O ouro nesta categoria ficou com a campanha “Desenho”, dos alunos da Universidade Católica de 
Brasília.  
 
Na entrega dos Grand Prix, o GP Jovens Criativos foi para as alunas Alessandra Lopes Lemos e 
Márcia Rodrigues Pacheco, da PUC-Rio, com a campanha “Não ajudar custa caro”. Ambas 
ganharam um estágio na agência Giovanni/FCB. O GP Melhor aproveitamento do meio jornal ficou 
com a Age Comunicações, o GP Voto popular (votação pelo Globo Online) com a Script, o GP 
Classificados para a Comunicação Carioca e o GP São Paulo e outros estados para a Age 
Comunicações.  
 
Personalidades do mercado publicitário do Rio e de São Paulo participaram da festa de entrega do 
prêmio. Paulo Queiroz, vice-presidente de Mídia da agência DM9/DDB, afirma que o evento se 
transformou em um acontecimento esperado pelo mercado publicitário.  
 
— O prêmio virou um acontecimento no mercado publicitário por reconhecer o trabalho criativo. 
Ter um veículo como O GLOBO fortalece a indústria brasileira — disse Queiroz.  
 
O presidente da Associação Brasileira de Anunciantes (ABA-Rio), Sérgio Azevedo, lembrou a 
qualidade das peças concorrentes.  
 
— O júri teve muito trabalho para escolher os melhores. Este prêmio demonstra a capacidade de 
criação dos profissionais e O GLOBO está de parabéns por destacar estes talentos com o prêmio. 



 
 
Leia Mais 
 
Novo GP Cases de Resultado é aplaudido 
 
A novidade este ano do Prêmio de Propaganda O GLOBO foi a inclusão do Grand Prix Cases de 
Resultado. O objetivo do prêmio foi destacar o anúncio ou campanha que demonstrasse o melhor 
resultado para o anunciante com a criação da peça. Onze trabalhos foram selecionados pela 
comissão julgadora e a vencedora foi a campanha “Doe sangue”, criada pela agência Script para a 
marca de roupas Taco. Além de reforçar a imagem da marca de moda básica para todos os 
bolsos, teve reflexos nas vendas. Uma parceria com o Hemo-Rio deu vida à campanha e ajudou a 
normalizar os estoques do banco de sangue.  
 
— Ficamos muito felizes com o prêmio. Tivemos resultados nas vendas e também ajudamos a 
regularizar os estoques do Hemo- Rio, justamente no período de inverno e em plena época do 
escândalo dos vampiros. O mercado publicitário está cada vez mais atento a peças que não 
tragam apenas resultados mercadológicos — afirma Ricardo Real, diretor de criação da Script.  
 
O lançamento do GP Cases de Resultado foi aplaudido pelo mercado publicitário. O presidente do 
Clube de Criação do Rio de Janeiro, Álvaro Rodrigues, considerou a premiação importante para 
reforçar não só a criatividade mas a estratégia geral de comunicação. Sérgio Azevedo, presidente 
da Associação Brasileira de Anunciantes (ABA- Rio), disse que o prêmio mostra o trabalho das 
agências que se debruçam em soluções que vão além da criação. 
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