
Os melhores do ano na propaganda 
 
ABP homenageia Duda Mendonça; Bradesco; Band News; Lew, Lara Propaganda e Comunicação e 
Hans Stern 
 
Responsável pelo marketing da campanha eleitoral do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o 
publicitário Duda Mendonça foi eleito ontem personalidade do ano pela Associação Brasileira de 
Propaganda (ABP). Realizado desde 1979, o Prêmio Comunicação, este ano, também homenageou 
o Banco Bradesco como o anunciante do ano; o canal de notícias 24 horas Band News foi 
escolhido como o veículo do ano e a agência Lew, Lara Propaganda e Comunicação foi a 
vencedora na categoria agência do ano. Hans Stern, fundador e diretor-presidente da H. Stern 
Joalheiros, recebeu uma homenagem especial pelos 50 anos de trabalho à frente da empresa.  
 
Duda Mendonça fez questão de agradecer ''pela honra e importância do prêmio da ABP''. Em seu 
discurso, surpreendeu a platéia de cerca de 300 pessoas presentes no hotel Copacabana Palace ao 
anunciar que está abandonando os 15 anos de trabalho com marketing político para se dedicar ao 
mercado de publicidade privada.  
 
- Ao final da campanha (de Lula) uma grande inquietação tomou conta de mim. O desafio do 
marketing político já não estava me empolgando mais. (...) Dessa forma, eu retorno ao mercado 
da propaganda privada.  
 
Para Márcio Cypriano, presidente do maior banco privado do país, o prêmio da ABP comprova a 
linha de conduta que o Bradesco vem mantendo em relação as suas propagandas.  
 
- Eu acho que o Bradesco teve uma felicidade de ser agraciado por esse prêmio. Nós ficamos 
bastante envaidecidos de termos tido reconhecimento por uma instituição como essa, que tem 
uma credibilidade muito grande - disse Cypriano, enfatizando que neste ano o banco vai manter o 
volume de investimentos em propaganda.  
 
João Carlos Saad, presidente do Grupo Bandeirantes de Comunicação, lembrou que a homenagem 
da ABP estimula a Band News, que tem apenas dois anos de vida. Para ele, ''além de incentivar, a 
homenagem ajuda também no crescimento do canal''. Saad revelou ainda que para este ano há 
planos na área internacional.  
 
Na avaliação de Luiz Lara, sócio-diretor de atendimento e planejamento da Lew, Lara, ''o prêmio é 
um reconhecimento da força da propaganda que constrói e posiciona a marca''.  
 
- São marcas que acabam criando um elo emocional e racional com os consumidores e que 
acabam fazendo parte do nosso dia-a-dia - disse.  
 
O homenageado especial do Prêmio Comunicação 2002 da ABP, Hans Stern, nascido em 1992 na 
Alemanha, fundou sua empresa em 1945 e até hoje costuma visitar as lojas e filais da empresa. 
Em seu discurso, dedicou a premiação aos seus funcionários e à sua família.  
 
- O sucesso nunca é de um homem só, mas de todos os braços e mentes que ajudam a tornar os 
sonhos em realidade - disse Stern. 
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