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Agência ganha pelo oitavo ano consecutivo. F/Nazca S&S fica em 2º e a DM9, em 3º. Toshiba 
é Anunciante do Ano 
 
A AlmapBBDO é a agência mais premiada do 30° Festival do Anuário do Clube de Criação de 
São Paulo (CCSP, pelo oitavo ano consecutivo). A agência, comandada por Marcello Serpa e 
José Luiz Madeira, conquistou 106 prêmios este ano. Foram quatro ouros, nove pratas, sete 
bronzes e 86 prêmios Anuário (Veja as tabelas ao lado). 
 
A segunda colocada, com 87 prêmios, foi a F/Nazca Saatchi & Saatchi. A agência levou um 
ouro, seis pratas, sete bronzes e 72 prêmios Anuário. Na seqüência, aparece a DM9DDB com 
41 peças premiadas. São duas estrelas de ouro, nove de bronze e 30 prêmios Anuário. A J. 
Walter Thompson - que o ano passado não conquistou nenhuma estrela, apenas três prêmios 
Anuário - ficou, neste ano, com a quarta posição, com 26 peças premiadas. A agência levou 
duas estrelas de ouro, uma de bronze e 26 prêmios Anuário. 
 
O evento de premiação aconteceu na última segunda-feira (18), no Mube (Museu Brasileiro de 
Escultura), em São Paulo. 
 
Durante a cerimônia, também foram apresentados os três novos integrantes do Hall da Fama. 
Este ano, foram homenageados a diretora de arte Helga Miethke, da Designbüro, o redator 
Sergino Augusto de Oliveira (in memorian), e o diretor de arte Laerte Agnelli, que atua na AD 
Studio. 
 
Vale lembrar que o Hall da Fama é realizado desde 1996. Entre os profissionais que já 
entraram no Hall estão Roberto Duailibi, Francesc Petit, José Zaragoza, Alex Periscinoto, Sérgio 
Graciotti, Neil Ferreira, Sérgio Toni, Sylvio Lima, Washington Olivetto e Carlito Maia. 
 
Na edição deste ano, o título de anunciante do ano ficou com a Semp Toshiba, cliente atendido 
pela Talent. 
 
Premiação 
No total, o júri do CCSP, presidido por Valdir Bianchi, da Giovanni,FCB, concedeu um total de 
566 prêmios. São 21 estrelas de ouro entre todas as categorias avaliadas: TV/Cinema, 
Revista/Jornal, Outdoor, Rádio, Internet, Design, Marketing Promocional e Marketing Direto. 
 
A AlmapBBDO conquistou duas estrelas de ouro na categoria TV/Cinema e duas em 
Revista/Jornal. Na categoria Revista, as medalhas de Ouro foram para as peças "Touareg", 
criada para a Volkswagen, e "Espirro", para a revista Superinteressante. Em TV, os ouros 
foram para "Surf", desenvolvida para a Pepsi, e "Hotel" criada para Gol Linhas Aéreas 
Inteligentes. 
 
As primeiras colocações deste ano repetiram o desempenho das agências em 2004. Na 
ocasião, a AlmapBBDO também conquistou o primeiro lugar, com dez ouros, duas pratas, nove 
bronzes e 79 prêmios Anuário. A segunda foi a F/Nazca S&S, com quatro ouros, seis pratas, 
cinco bronzes e 45 prêmios Anuário. A DM9DDB ficou com a terceira posição, com quatro 
ouros, cinco pratas, três bronzes e 40 prêmios Anuário. 
 
De acordo com Carlos Righi, presidente do CCSP, diferente de anos anteriores, nesta edição a 
votação foi mais tranqüila, graças às novas regras estabelecidas como, por exemplo, a 
limitação no número de medalhas. Segundo ele, houve mais consenso entre os jurados. 
Quanto ao fato da Almap ter vencido, Righi diz que o resultado "foi justo". 
 
Ao todo, foram 5.208 peças inscritas. As melhores peças serão incluídas no 30º Anuário do 
Clube de Criação, que terá direção de arte de César Finamori, da AlmapBBDO. 
 



A edição deste ano também faz parte das comemorações dos 30 anos de atuação do Clube de 
Criação de São Paulo. Além do Anuário, ainda está previsto o lançamento de um livro contando 
a história da entidade, escrito por Ignácio de Loyola Brandão, que deve ser lançado no 
primeiro semestre deste ano. O design gráfico é do diretor de arte J.R.D'Elboux.  O 
investimento nas ações de comemoração é de R$ 800 mil. 
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