
Brasil tem dez vencedores 
 
País ganha em Mídia Impressa, Outdoor, TV/Cinema, Design e Design de Embalagem e Mídia 
Interativa 
 
O Brasil conquistou um total de dez prêmios no Festival de Publicidade de Londres. A 
premiação não faz distinção de ouro, prata ou bronze e as agências brasileiras venceram nas 
categorias Design, Design de embalagens, Mídia Interativa, Mídia Impressa e Cine/TV (veja 
tabela completa dos premiados abaixo). 
 
Os trabalhos "Bush, Saddam, Bin Laden", criado pela AlmapBBDO para a revista Veja, da 
Editora Abril; "Favela", desenvolvido pela Leo Burnett para o Instituto Akatu; e "Goleiro", da 
DM9DDB para Super Bonder, da Henkel Loctite, mostram, mais uma vez, que são grandes 
papões de prêmios. 
 
O trabalho da Almap, dentre diversos outros troféus, levou Leão de ouro em Cannes neste 
ano, assim como a peça criada pela Leo. Já o filme da DM9 faturou bronze na Côte D'Azur em 
2003 e foi vencedor em muitas outras premiações. 
 
Na edição do ano passado do Festival de Londres, o Brasil teve oito trabalhos premiados, 
sendo um deles com o prêmio máximo da competição, o Grand Prize, concedido ao escritório 
Nuts Design, de São Paulo. 
 
A 19ª edição do Festival de Londres recebeu inscrições de cerca de 500 trabalhos brasileiros. A 
competição contou com os jurados brasileiros Átila Francucci, da J.W.Thompson, Bob Gueiros, 
da Binder/FC+G, Celso Loducca, da Loducca, José Henrique Borghi, da Borghierh, e Michel 
Tikhomiroff, da Jodaf, que julgaram trabalhos de TV/cinema e mídia impressa/outdoor. 
 
Os trabalhos de mídia interativa foram julgados por Fernanda Romano, da DM9DDB, e PJ 
Pereira, da AgênciaClick, que será o presidente do júri do Cyber Lions. 
 
Os segmentos design e design de embalagem tiveram Margarete Takeda, da A10 Design, e 
Orlando Facioli, da Nuts Design, como jurados. 
 
Na próxima quinta-feira (18), a Stock Photos, representante oficial do festival no Brasil, 
promove uma festa para celebrar as conquistas brasileiras, no Centro Cultural Britânico 
Brasileiro, em São Paulo. 
 
No dia seguinte, acontecerá um ciclo de palestras, também promovido pela Stock Photos, no 
auditório da ESPM. 
 
O evento contará com a presença do diretor-presidente da Corbis, Steve Davis, do presidente 
fundador da Internet Design Excellence Association (Idea), Richard Mellor, e da diretora da 
A10 Design, Margarete Takeda. 
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