
BRASIL GANHA
O Brasil teve uma boa perfor-

mance no 14° Festival Mundial

de Publicidade de Gramado

(RS), que aconteceu de 11 a 14

de junho. Entre os 139 prêmios

concedidos, 113 Galos são do

Brasil. O país conquistou qua-

tro Grandes Prêmios, 28 Galos

de ouro, 33. de prata e 48 de

bronze.

Os GPs do Brasil são para

Mídia Exterior com "Patro-

cinador da Paixão", da Mart

Pet para Chesf; Produção

Gráfica com "Ar Condicio-

nado", da Ogilvy para Fiat;

Rádio com "Feira do Livro" da

Agência Matriz para Câmara

Riograndense do Livro e em

Internet com "Digitais" da

Ogilvy Interactive para Re-

nault Clio Yahoo.

Além das áreas nas quais o

Brasil conquistou GPs, Grama-

do também avalia trabalhos de

Televisão e Mídia Impressa. O

GP de TV ficou com a Dentsu,

do Japão, com o filme "Baleia

Imaginária", para o Japan Ad

Council. O de Mídia Impressa

é da Colômbia com o anúncio

"Cães e Gatos", da Lowe/SSPM

para ARP Colpatria.

Na área de filmes, o Brasil não

ganhou Galo de ouro. Conquis-

tou dois de prata e 15 de bron-

ze (veja tabela).

Em Mídia Impressa, foram

concedidos 47 prêmios, entre

jornal e revista. O Brasil regis-

trou uma boa performance com

24 Galos, sendo três de ouro

(veja tabelas com os Galos de

ouro do Brasil), 10 de prata c

11 de bronze.

Já em Mídia Exterior, foram

concedidos 19 prêmios e além

do GP, o Brasil conquistou cin-

co Galos de ouro e cinco de

bronze. Em Produção Gráfica,

foram concedidos 21 prêmios

sendo que o Brasil, além do GP,

ficou com cinco Galos de ouro,

seis de prata e quatro de bron-

ze. Entre os 39 prêmios em

Rádio, 32 são do Brasil. Além

do GP, são 11 Galos de ouro,

11 de prata e nove de Bronze.
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"Ar Condicionado", da Ogilvy para Fiat: GP de Produção Gráfica

"Patrocinador da Paixão", GP da Mart Pet

O GP de mídia impressa da Lowe da Colômbia

Em Internet, todos os Galos

são brasileiros. Além do GP da

Ogilvy Interactive para "Digi-

tais" da Renault Clio Yahoo,

foram mais quatro Galos de

ouro, sendo dois para Euro

RSCG Interaction e dois para

Ogilvy Interactive Brasil; qua-

tro de prata, quatro de bronze

e o Voto Popular conquistado

com "Bebida", da SLM Ogilvy

para Alcoólicos Anônimos do

Rio Grande do Sul.

Os julgamentos aconteceram,

em Porto Alegre, nos dias 6 e 7

de junho. O presidente de hon-

ra do júri foi o presidente do

Festival, Reinaldo Lopes, da

Escala, e o coordenador geral

foi Cícero Aragon. Para formar

os seis júris, foram reunidos 70

profissionais de 13 países

(França, Argentina, Japão, Mo-

çambique, Chile, Peru, Para-

guai, Bélgica, Canadá, Uru-

guai, Austrália, Finlândia e

Brasil). O diferencial deste ano

foi o Voto Popular via internet

que teve 420 votantes. Em

Gramado, além dos prêmios , a

programação do festival contou

com palestras do fotógrafo ita-

liano Oliviero Toscani, da

Fabrica, e dos publicitários

brasileiros Nizan Guanaes e

Duda Mendonça (leia texto nes-

ta página).

Na última sexta-feira (13), em

Canela, houve um encontro do

Secretário de Comunicação So-

cial e Gestão Estratégica do

Governo Federal, Luiz Gushi-

ken, com secretários de comu-

nicação estaduais.
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VALORES CRIATIVOS
Com o tema "Criatividade Vale Ouro", o 14°

Festival Mundial de Publicidade de Gramado,

realizado na semana passada, contou com pales-

tras de publicitários brasileiros e do fotógrafo

italiano Oliviero Toscani (leia texto ao lado).

Nizan Guanaes, da África, que no ano passado

coordenou a campanha do candidato José Serra,

ministrou a palestra "Amável Arte da

Comunicação Criativa". Ele disse que o cuidado

com o cliente é comum para quem vem do mar-

keting político. "O profissional entende de for-

ma mais clara as necessidades do cliente, pois

numa campanha política todos os aspectos são

analisados, desde os comerciais, a pauta, até a

roupa que vai ser usada", comparou.

Octávio Florisbal, superintendente comercial e

diretor geral interino da Rede Globo, e o patro-

no do Festival, Petrônio Corrêa, defenderam a

importância do Cenp (Conselho Executivo das

Normas-Padrão) para o mercado publicitário,

para manter as taxas em determinados níveis, e

dos prejuízos se entrarem os bureaus de mídia.

"A qualidade vai desabar, haverá uma demissão

em massa e o que é pior, não será mais uma re-

lação comercial e sim uma subordinação comer-

cial. Ficaremos tão fragilizados que não vamos

poder ter independência editorial", disse

Florisbal.

Duda Mendonça, que fez a palestra "A Arte da

Publicidade Política", anunciou que, no próxi-

mo ano, não vai fazer campanhas políticas e vai

investir na iniciativa privada. Ele contou que

montou uma agência para trabalhar exclusiva-

mente para o PT e que este núcleo, no próximo

ano, será responsável por cinco campanhas que

serão definidas pelo próprio partido e sob a sua

supervisão. Sobre o mercado privado, Duda an-

tecipou que vai lançar, nos próximos meses, a
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Nizan Guanaes durante palestra em Gramado

Duda Mendonça: "Depois do 13, vou eleger o 14"

campanha do 14 da Brasil Telecom. Ele brincou:

"Elegi o 13 no último ano e este ano vou eleger

o 14". Na sexta-feira (13), foram realizadas pa-

lestras de Márcio Moreira, vp de criação da

McCann-Erickson/USA e de Nelson Sirotsky,

presidente da RBS.

O cartunista Ziraldo marcou presença, em

Gramado, na Feira da Comunicação realizada

paralelamente ao festival. A feira contou com 40

expositores do setor de agências, fornecedores

da área de propaganda e veículos de comunica-

ção. O francês Jacques Bille, vice-presidente da

International Advertising Association (IAA) fez

proposta à organização do festival, de realizar o

evento em Paris e Gramado alternadamente.


