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Em sua 46a edição, realizada em Miami semana passada, o Clio Awards incluiu mais quatro 
comerciais no Hall da Fama. de a criação da competição, 1957, cerca de 300 comerciais já 
foram destacados nesta homenagem. 
 
Desta vez, entraram o filme “ Pés", da Clif Freeman & Partners, agência de Nova York, para 
site do canal Fox Sports, e a  série "Golfe/Corrida/Tênis", da Goodby, Silverstein & Partners, 
de São Francisco, para a Nike.  
 
O Hall da Fama do Clio Awards a reconhecer comerciais que ultrapassaram as fronteiras da 
publicidade. Entre.os critérios, além dos conceitos criativos, está a capacidade de o trabalho 
passar a integrar o universo da cultura popular. "São ideias que passam no teste do tempo e 
da inovação. Elas são de fato diferentes", diz Ami Brophy, diretora executiva do Clio Awards. 
 
'As agências que criaram esses comerciais correram riscos que transformaram esses filmes em 
trabalhos que são memoráveis, muitas vezes, bem à frente das técnicas da publicidade. São 
trabalhos que conquistaram um lugar na mente e no coração dos consumidores", diz Ami. 
 
O comercial "Pés" foi ao ar pela primeira vez em 1998. Ele mostra um bebe no chão tendo sua 
fralda trocada por uma pessoa que, aparentemente, tem problemas físicos, já que o alfinete 
está sendo fechado com os dedos do pés. A câmera mostra um homem normal que 
simplesmente está com as mãos ocupadas navegando no site do Fox Sports. 
 
A série de filmes da Goodby Silverstein & Partners foi criada em 1997 e ganhou Grand Prix em 
Cannes em 98. Para se habilitar ao Hall da Fama do Clio Awards, um comercial tem de ter sido 
criado há pelo menos cinco anos e também deve ter recebido pelo menos um prêmio de ouro 
em alguma importante competição internacional.  
 

 
 
Fonte: Propaganda & Marketing, São Paulo, 30 mai. 2005, p. 19. 


