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Em sua 19ª edição, o Prêmio Abril de Publicidade trouxe novidades: mais duas 
categorias e o retorno de um certo glamour à premiação, realizada semana passada no 
Credicard Hall, em São Paulo. Nos últimos três anos, as cerimônias haviam acontecido 
durante o dia, perdendo um pouco do charme. 
 
A festa teve direito à participação dos atores Débora Bloch e Marcello Antony, como 
apresentadores, além de modelos como Daniela Cicarrelli e outros VJs da MTV, entre 
eles Cazé e Didi Wagner. 
 
Tanta gente da MTV tinha um motivo, uma das novas categorias do Prêmio Abril é 
justamente a "MTV", que premiou as melhores campanhas veiculadas na emissora em 
2004, e a outra foi denominada Meio Digital, para os melhores que marcaram presença 
nos sites Abril. A primeira teve como vencedora a F/Nazca S&S, pela campanha para o 
Skol Beats 2004, e a segunda, a Ogilvy Interactive, pela divulgação do Motorola V300. 
A JWT arrebatou o Grand Prix de Mídia, pela campanha para o Sabonete Lux, da 
Unilever.  
 
Destaque do Prêmio Abril de Publicidade, a categoria Criação é subdividida em três: 
Grand Prix de Criação, Melhor Utilização do Meio Revista e Opinião do Leitor. Enquanto 
a F/Nazca brilhou novamente por conquistar o Opinião do Leitor, com trabalho desta 
vez para a Skol Pilsen, a AlmapBBDO não deixou por menos, conquistando Melhor 
Utilização do Meio Revista e o Grand Prix de Criação, com a campanha de lançamento 
do Touareg, modelo da Volkswagen. 
 
"O principal negócio do Grupo Abril continua sendo o meio revista, mas as duas novas 
categorias mostram que ele é um grupo de comunicação multiplataforma", declarou 
Thaís Chede Soares, diretora corporativa de publicidade da Abril. A executiva ainda 
acrescentou, ao comentar a qualidade dos concorrentes, que está cada vez mais difícil 
julgar as peças, pela alta qualidade da publicidade nacional, segundo ela, "uma das 
melhores do mundo". 
 
O GP de Criação recebeu 247 inscrições, o de Mídia, 54 e MTV, 47 peças. 
 
A cerimônia de apresentação dos vencedores contou com a presença de cerca de 600 
convidados. Para animar o evento, apresentaram-se Thalma de Freitas e o músico Igor 
Cavalera com sua orquestra de baterias, além do grupo vocal BR6. 
 
Além da etapa nacional, o Prêmio Abril de Publicidade analisou trabalhos regionais. A 
Publicis Salles Norton destacou-se no Rio de Janeiro, com campanha para Varilux; no 
Sul, venceu a Opus Múltipla, pelo trabalho "Expire e Inspire" para O Boticário; no 
Centro-Oeste, venceu a mineira SMP&B, com a Telemig Celular Mix; e no Norte-
Nordeste, levou a melhor a SLA, de Salvador, com ação para o Sebrae. 
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