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Processo de avaliação: 
Todos os anos, os Clio nomeiam as pessoas mais inovativas em marketing de todo o mundo para 
servir nos nossos júris distintos. Os Clio selecionam pessoas cujo próprio trabalho criativo simboliza 
o melhor em seus respetivos campos, garantindo que cada jurado tenha uma compreensão 
aprofundada do mercado em evolução do setor. 

O processo de avaliação dos Clio é conhecido por sua abordagem diplomática ao reconhecer a 
excelência criativa. Todos os jurados têm direito igual nas decisões, e a votação da maioria ganha. 

Os jurados vão analisar todas as inscrições enviadas dentro de cada respetivo tipo de média. Depois 
de reduzir os candidatos nas duas primeiras rodadas, o júri reunir-se-á na rodada final para discutir, 
debater e, por último, premiar as estátuas. O júri não é obrigado a premiar uma estátua ou fazer um 
shortlist em todos os média ou categorias. Eles têm a opção de atribuir o número de prémios que 
acharem apropriado. 

O júri tem a opção de atribuir aos candidatos as classificações de Shortlist, Bronze, Prata e Ouro. 

Cada júri também tem a opção de premiar a maior honra dos Clio, o Grand Clio. Um Grand Clio 
é reservado para um concorrente que o júri considera decididamente como o mais inovador e que, 
em última instância, pode impulsionar a direção criativa do setor no futuro.  
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Datas importantes 
Período de elegibilidade: Trabalhos apresentados ao público entre 1º de Janeiro de 2017  
e 31 de Julho de 2018 são elegíveis para inscrição nos Clio Awards deste ano. 

Na categoria Design de Produto, trabalhos apresentados ao público entre 1º de Janeiro 
de 2016 e 31 de Julho de 2018 são elegíveis para inscrição nos Clio Awards deste ano 

Período de elegibilidade para estudantes: Um estudante é definido como alguém que está 
matriculado (completo ou a tempo parcial) num programa de escola de cinema reconhecido 
ou numa faculdade ou universidade credenciada. Trabalhos enviados por estudantes devem 
ter sido produzidos durante o período que estiveram matriculados, e dentro do prazo  
de 1º de Janeiro de 2017 a 31 de Julho de 2018. 

• Convocação para inscrições: 29 de Janeiro de 2018 
• Data-limite 1: 20 de Abril de 2018 
• Data-limite 2: 18 de Maio de 2018 * 
• Data-limite final: 29 de Junho de 2018* 

*Os preços aumentam. Consulte as taxas de inscrição para mais informações. 
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Taxas de inscrição 

Taxas de inscrição para os 
Clio 2018 (Inscrição Individual) 

29 de Janeiro 
até 20 de Abril 

21 de Abril até 
18 de Maio 

19 de Maio até 
29 de Junho 

  Data-limite 1 Data-limite 2 Data-limite 3 
Áudio** US$ 525  US$ 600 US$ 650 
Técnica de Áudio** US$ 525 US$ 600 US$ 650 
Design de Marca US$ 525 US$ 600 US$ 650 
Branded Content US$ 1.025 US$ 1.100 US$ 1.150 
Branded Entertainment US$ 1.025 US$ 1.100 US$ 1.150 
Digital/Móvel ** US$ 525  US$ 600 US$ 650 
Técnica Digital/Móvel  
e de Redes Sociais** US$ 525 US$ 600 US$ 650 
Direta** US$ 525 US$ 600 US$ 650 
Evento/Experiencial US$ 525 US$ 600 US$ 650 
Filme** US$ 675 US$ 750 US$ 800 
Técnica de Filmagem** US$ 675 US$ 750 US$ 800 
Inovação US$ 1.025 US$ 1.100 US$ 1.150 
Campanha Integrada US$ 1.025 US$ 1.100 US$ 1.150 
Publicidade Exterior** US$ 525 US$ 600 US$ 650 
Parcerias e Colaborações US$ 1.025 US$ 1.100 US$ 1.150 
Impressa** US$ 525 US$ 600 US$ 650 
Técnica de Material Impresso  
e Publicidade Exterior** US$ 525 US$ 600 US$ 650 
Design de Produto US$ 525 US$ 600 US$ 650 
Relações Públicas US$ 525 US$ 600 US$ 650 
Redes Sociais US$ 525 US$ 600 US$ 650 
Estudante  US$ 150 US$ 150 US$ 150 
Taxa de Processamento de Média* US$ 35  

   

* Todas as inscrições para as quais é necessário carregar vídeo estão sujeitas a uma taxa adicional 
de processamento de média de US$ 35. 

** Os preços da campanha são determinados pela multiplicação da taxa de inscrição individual nos 
respetivos média pelo número de anúncios na campanha. (isto é: Campanha impressa - 2 anúncios, 
US$ 1.050; Campanha de filme - 3 anúncios (junto com 3 taxas de processamento de média), 
US$ 2.130) 

Observação: As taxas não são reembolsáveis. Inscrições retiradas (quer seja pelo participante ou pela 
Clio por incumprimento das regras de inscrição por parte dos participantes) NÃO serão reembolsadas.
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Tipos de Inscrição 

• Produto/Serviço 
• Serviço Público 
• Empresa a Empresa 

Tipos de Média 
• Áudio 
• Técnica de Áudio 
• Design de Marca 
• Branded Content 
• Branded Entertainment 
• Digital/Móvel 
• Técnica Digital/Móvel  

e de Redes Sociais 
• Direta 
• Eventos/Experiencial 
• Filme 
• Técnica de Filmagem 
• Inovação 
• Campanha Integrada 
• Publicidade Exterior 
• Parcerias e Colaborações 
• Impressa 
• Técnica de Material Impresso  

e Publicidade Exterior 
• Design de Produto 
• Relações Públicas 
• Redes Sociais 

 

 
 
 
 
Tipos de Média para Estudantes 

• Design de Marca 
• Digital/Móvel 
• Técnica Digital/Móvel  

e de Redes Sociais 
• Direta 
• Eventos/Experiencial  
• Filme 
• Técnica de Filmagem 
• Inovação 
• Campanha Integrada 
• Publicidade Exterior 
• Impressa 
• Técnica de Material Impresso  

e Publicidade Exterior 
• Redes Sociais 
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Requisitos de Média e de Inscrição 
Segue a panorâmica dos requisitos de média. 

Por favor, remova os seguintes antes de carregar qualquer média: 

• Créditos da agência 
• Créditos individuais 
• Logótipos da agência 
• Claquetes 

Traduções dos trabalhos 

Trabalhos que não foram feitos em inglês devem ter uma tradução para a língua inglesa. Se carregar 
vídeos, forneça uma versão do vídeo com legendas. 

Carregar imagens 

NOTA: Todos os tipos de média requerem que uma imagem seja carregada na inscrição para enviar 
o pagamento. A imagem será utilizada durante a avaliação como a imagem miniatura do seu 
trabalho. Além disso, se o seu trabalho ganhar uma estátua, a imagem será utilizada como imagem 
miniatura na Página dos Vencedores no sítio Web dos Clio. 

Especificações necessárias para carregar imagens: 

• Resolução*: 
- 2400 x 3000 pixels (mínimo para orientação vertical) 
- 3000 x 2400 pixels (mínimo para orientação horizontal) 

* Por favor, veja as exceções: 
- Tipos de média Digital/Móvel, Técnica Digital/Móvel e de Redes Sociais, e Redes Sociais  

- 600 x 800 pixels (mínimo para orientação vertical) 
- 800 x 600 pixels (mínimo para orientação horizontal) 

- Média de Técnicas de Filmagem e Filme: 
- 480 x 640 pixels (mínimo para orientação vertical) 
- 640 x 480 pixels (mínimo para orientação horizontal) 

• Tipo de ficheiro: .jpg 
• Modo de cores: RGB 
• Tamanho do ficheiro: até 50 MB 

Se o trabalho envolve várias imagens, cada imagem deve ser carregada separadamente. 
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Carregar vídeos 
Especificações necessárias para carregar vídeos: 

• Resolução: 640 x 480 (mínimo) 
• Tipo de ficheiro: mp4 
• Compressão: h264 
• Som: AAC 44khz 
• Tamanho do ficheiro: até 500 MB 

Todas as barras, claquetes e ecrãs pretos devem ser removidos dos vídeos. 

Todas as inscrições para vídeos devem carregar um vídeo. Clio não aceita CDs/DVDs. 

Carregar PDF 

Especificações necessárias para carregar PDF: 

• Tamanho do ficheiro: até 50 MB 
• PDFs podem ser duma página ou de várias páginas. Sugerimos que algumas inscrições, 

como na categoria Design, enviem uma brochura completa para mostrar as capas e as 
páginas duplas. 

PDFs não precisam de resolução acima de 300dpi. Sugerimos usar o recurso da Adobe 'PDF 
de tamanho reduzido' ao guardar seu ficheiro para carregamento. O seu PDF vai ser de melhor 
qualidade para avaliação e o carregamento vai ser mais rápido. 

Carregar áudio 

Especificações necessárias para carregar áudio: 

• Tipo de ficheiro: .mp3 
• Taxa de amostragem: 44 KHz (44.100 Hz) 
• Velocidade de transmissão: 196 KB/s (máximo) 
• Som: Estéreo 
• Tamanho do ficheiro: até 50 MB 

Carregar URL 

• O URL introduzido não pode conter nomes de agências no URL. 
• Os participantes devem manter o URL disponível on-line para avaliação até 1º de Setembro 

de 2018. Forneça as credenciais de início de sessão necessárias para aceder ao URL. 
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Inscrições físicas 

O envio de inscrições físicas é opcional. Inscrições físicas são aceitas para as categorias Design 
de  Marca, Direta, Impressa, Material Impresso, Publicidade Exterior e Design de Produto. 

Instruções para enviar inscrições físicas: 

• Por favor, envie os formulários apropriados de Etiqueta de Avaliação e Detalhes da Inscrição 
junto com a amostra física. 

• Por favor, NÃO utilize cola, fita adesiva e não anexe de forma permanente os formulários 
ao trabalho. 

• Por favor, forneça uma amostra real do trabalho, tal como o público-alvo o recebeu.  
• Para as categorias Impressa e Técnica de Material Impresso e Publicidade Exterior, forneça 

uma cópia do anúncio montado numa placa com uma margem de 1 polegada (2,5cm). 
A placa não deve ter mais de 24 polegadas (60 cm) no seu lado mais longo. 

• Todos os componentes físicos devem chegar ao escritório dos Clio o mais tardar  
a 6 de Julho de 2018. 

• Envie todas as inscrições físicas para: 

Clio Awards 
825 8th Avenue 
29th Floor 
New York, NY 10019 
Telefone: 1-212-683-4300 

Inscrições de campanha 

As inscrições de campanha têm 2 ou mais peças. Cada peça da campanha exige o preenchimento 
dum formulário de inscrição individual (incluindo carregamento de média e pagamento individual). 

Como inscrever uma campanha 

1. Crie ou edite uma inscrição que pretende utilizar como um dos elementos da campanha. 
2. No separador Campanha, selecione SIM à pergunta se a inscrição faz parte duma campanha. 
3. A próxima pergunta é se a campanha é nova ou já existente. Selecione NOVA. 
4. Forneça o nome da campanha. 
5. Preencha todas as informações até a etapa Rever. 
6. Na etapa Rever, clique no botão "Adicionar Próxima Inscrição". 
7. O primeiro elemento da campanha foi guardado e é agora copiado para criar facilmente 

o próximo elemento. 
8. Altere o título e faça o carregamento dos média. Altere qualquer outra informação, 

caso necessário. Continue até a etapa Rever. 
9. Repita os passos 6 a 8 até que todos os elementos da campanha foram adicionados. 
10.  Ao terminar, clique em "Adicionar ao Carrinho" e continue até à finalização da compra. 
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Campanha mista 
Campanhas mistas são um tipo específico de campanha permitido nas categorias Áudio, 
Digital/Móvel, Direta, Filme e Publicidade Exterior. As campanhas mistas são inscrições 
de campanhas que incluem uma combinação de diferentes categorias dentro dos tipos de média 
como parte duma única campanha. 

Definições de média e de categorias 

Áudio 
As inscrições nestes média incluem todos os tipos de conteúdo de áudio criativo, incluindo publicidade 
em rádio comercial, conteúdo de áudio em fluxo contínuo ou conteúdo de áudio para descarregar. 

 
• Conteúdo para fluxo contínuo/descarregar — Nesta categoria são inscritos trabalhos para 

conteúdo criativo descarregado ou transmitido por fluxo contínuo on-line ou dum dispositivo 
móvel e diretamente relacionado à promoção dum produto ou serviço. Inclui podcasts. 

• Rádio – Nesta categoria são inscritos trabalhos para publicidade de radiodifusão ou rádio 
na Internet. 

• Outros – Nesta categoria são inscritos trabalhos não definidos pelas categorias acima. 
 
Elegível para Campanha, elegível para Campanha Mista  
Média necessários: Imagem (1), Áudio (1) 
Média opcionais: Vídeo (1), PDF (1), URL (até 4)  
 
Técnica de Áudio 
As inscrições nestes média incluem técnicas e habilidades/competências utilizadas na execução 
de conteúdo de áudio. 
 

• Copywriting – Nesta categoria são inscritos trabalhos de texto promocional incluído numa 
gravação de áudio. 

• Música – Nesta categoria são inscritos trabalhos para uma composição original, uma 
gravação licenciada ou uma versão adaptada/alterada duma gravação existente. 

• Sonoplastia – Nesta categoria são inscritos trabalhos para o processo de especificação, 
aquisição, manipulação ou geração de elementos de áudio. Pode incluir música como parte 
da sonoplastia. 

• Outros – Nesta categoria são inscritos trabalhos não definidos pelas categorias acima. 
 
Elegível para Campanha  
Média necessários: Imagem (1), Áudio (1) 
Média opcionais: Vídeo (1), PDF (1), URL (até 4) 
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Design de Marca  
Design é o veículo visual que transmite mensagens de marca e produto ao consumidor numa 
tentativa de inspirar, compelir e criar o reconhecimento da marca. 

• Relatórios anuais – Nesta categoria são inscritos trabalhos para design gráfico e/ou físico 
de relatórios anuais. 

• Brochuras – Nesta categoria são inscritos trabalhos para materiais impressos em formato 
plano tradicional. 

• Calendários – Nesta categoria são inscritos trabalhos para design gráfico e/ou físico dum 
calendário diário, mensal ou anual. 

• Catálogos – Nesta categoria são inscritos trabalhos para design gráfico e/ou físico dum livro 
de produtos ou lista de serviços. 

• Identidade empresarial – Nesta categoria são inscritos trabalhos para um conjunto abrangente 
de elementos gráficos, cores e logótipos que comunicam a identidade duma empresa. 

• Marketing direto – Nesta categoria são inscritos trabalhos específicos à comunicação frente 
a frente entre a marca e o seu público-alvo. 

• Editorial – Nesta categoria são inscritos trabalhos para a aquisição ou preparação de 
material para publicação. 

• Ambiental – Nesta categoria as inscrições estão centradas na promoção de operações, 
embalagens ou produtos respeitadores do ambiente. 

• Logótipo – Nesta categoria são inscritos trabalhos para o design gráfico do logótipo dum 
produto, marca ou empresa. 

• Revista/arte de capa – Nesta categoria são inscritos trabalhos para o design gráfico e/ou 
físico de trabalhos no interior duma revista ou na capa duma revista publicada. 

• Embalagem – Nesta categoria são inscritos trabalhos para o design gráfico e/ou físico da 
embalagem do produto. 

• Ponto de venda – Nesta categoria são inscritos trabalhos para o design gráfico e/ou físico 
dum mostruário de produto ou expositor num ambiente de retalho. 

• Cartazes – Nesta categoria são inscritos trabalhos para o design gráfico e/ou físico de cartazes. 
• Autopromoção – Nesta categoria são inscritos trabalhos para o design gráfico e/ou físico 

da autopromoção. 
• Design de espaços – Nesta categoria são inscritos trabalhos para o design físico de espaços 

internos e externos. 
• Outros – Nesta categoria são inscritos trabalhos não definidos pelas categorias acima. 

 
Média necessários: Imagem (até 10) 
Média opcionais: Vídeo (1), PDF (1), URL (até 4), Inscrição Física 
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Branded Content 
As inscrições nestes média são uma fusão de publicidade e conteúdo editorial como forma 
de comunicar a mensagem ou os valores duma marca para o público-alvo. 

• Áudio – Nesta categoria são inscritos trabalhos para conteúdo de áudio que inclui, entre 
outros: conteúdo de rádio, para descarregar e de fluxo contínuo.  

• Digital/Móvel – Nesta categoria são inscritos trabalhos para média digitais que incluem, 
entre outros: sítios Web, redes sociais, aplicações, conteúdo gerado por utilizadores 
e publicidade nativa.  

• Evento/Experiencial – Nesta categoria são inscritos trabalhos de atividade, exibição, evento 
ou expositor temático. (como um evento desportivo, festival de música, feira ou concerto).  

• Filme – Nesta categoria são inscritos vídeos e filmes. Isso inclui, entre outros: 
documentários, formato curto, séries, televisão e conteúdo de fluxo contínuo.  

• Impressão – Nesta categoria são inscritos médias impressos publicados que incluem, entre 
outros: jornais, revistas e livros.  

• Outros – Nesta categoria são inscritos trabalhos não definidos pelas categorias acima. 
 
Média necessários: Imagem (até 10) 
Média opcionais: Vídeo (10), Áudio (1), PDF (1), URL (até 4) 
Indicação: Os vídeos de conteúdo são recomendados para a categoria de filme; vídeos de estudo 
de casos podem ser carregados como material de apoio. 
 
Branded Entertainment 
As inscrições nestes média são formas de entretenimento como maneira de comunicar a mensagem 
ou os valores duma marca para o público-alvo. 
 

• Áudio – Nesta categoria são inscritos trabalhos para conteúdo de áudio que inclui, entre 
outros: conteúdo de rádio, para descarregar e de fluxo contínuo.  

• Digital/Móvel – Nesta categoria são inscritos trabalhos para média digitais que incluem, 
entre outros: sítios Web, redes sociais, aplicações e conteúdo gerado por utilizadores. 

• Evento/Experiencial – Nesta categoria são inscritos trabalhos de atividade, exibição, evento 
ou expositor temático. (como um evento desportivo, festival de música, feira ou concerto).  

• Filme – Com Guião – Nesta categoria são inscritos vídeos e filmes com guião. Isso inclui, 
entre outros: filmes de longa-metragem, documentários, formato curto, séries, televisão 
e conteúdo de fluxo contínuo.  

• Filme – Sem Guião – Nesta categoria são inscritos vídeos e filmes sem guião. Isso inclui, 
entre outros: filmes de longa-metragem, documentários, formato curto, séries, televisão 
e conteúdo de fluxo contínuo.  

• Jogos – Nesta categoria são inscritos jogos interativos. Isso inclui, entre outros: jogos 
de consola, telemóvel e baseados na web. 

• Música – Nesta categoria são inscritas músicas e canções.  
• Impressão – Nesta categoria são inscritos médias impressos publicados que incluem, 

entre outros: jornais, revistas e livros.  
• Outros – Nesta categoria são inscritos trabalhos não definidos pelas categorias acima. 

 
Média necessários: Imagem (até 10) 
Média opcionais: Vídeo (10), Áudio (1), PDF (1), URL (até 4) 
Indicação: Os vídeos de conteúdo são recomendados para a categoria de filme; vídeos de estudo 
de casos podem ser carregados como material de apoio. 
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Digital/Móvel 
Estes média incluem todas os médias digitais que estão conectados a um utilizador ou dão 
ao utilizador a capacidade de interagir através da tecnologia. 

• Aplicações – Nesta categoria são inscritas aplicações cuja finalidade principal seja promover 
um produto ou serviço específico. 

• Publicidade em faixas e Rich Media – Nesta categoria são inscritos trabalhos que incluem 
várias unidades exibidas sobre a página, como anúncios flutuantes, "page take-overs" 
e "tear-backs", bem como em flash e estáticos mais tradicionais. 

• Jogos – Nesta categoria são inscritos jogos interativos desenvolvidos para promover 
um produto ou serviço específico, que geralmente não estão à venda. 

• Micro-site – Nesta categoria são inscritas ligações ou páginas da Web adicionais fornecidas 
por meio do sítio Web principal, que agregam valor a um produto ou serviço específico. 

• Realidade Virtual/Aumentada – Nesta categoria as inscrições incluem a tecnologia criada 
para estimular e imergir o utilizador, permitindo que interaja com mundos 3D. 

• Sítio Web – Nesta categoria são inscritos trabalhos para a coleta de páginas da web 
relacionadas, com a finalidade de anunciar um produto ou serviço específico. 

• Outros – Nesta categoria são inscritos trabalhos não definidos pelas categorias acima. 
 
Elegível para Campanha, elegível para Campanha Mista 
Média necessários: Imagem (1)  
Média opcionais: Vídeo (1), PDF (1), URL (até 4) 
 
Técnica Digital/Móvel e de Redes Sociais  
As inscrições nestes média incluem técnicas e habilidades/competências utilizadas na execução 
de conteúdo digital. 
 

• Copywriting – Nesta categoria são inscritos trabalhos de texto promocional incluído numa 
execução digital, móvel ou em redes sociais. 

• Design gráfico – Nesta categoria são inscritos trabalhos da arte ou habilidade de combinar 
texto e imagens em anúncios ou marketing.  

• Sonoplastia – Nesta categoria são inscritos trabalhos da habilidade de especificar, adquirir, 
manipular e gerar elementos de áudio.  

• Experiência de utilizador – Nesta categoria são inscritos trabalhos que demonstram a 
independência, eficácia, utilidade, facilidade de uso e eficiência do sistema. 

• Outros – Nesta categoria são inscritos trabalhos não definidos pelas categorias acima. 
 
Elegível para Campanha  
Média necessários: Imagem (1)  
Média opcionais: Vídeo (1), PDF (1), URL (até 4) 
 
  



14 
 

Direta 
As inscrições nestes média são específicas à comunicação frente a frente entre a marca e o seu 
público-alvo. O objetivo de publicidade direta é gerar uma ação ou "resposta" específica do público-
alvo e as inscrições nestes média devem demonstrar a capacidade da campanha direta atingir 
os objetivos da marca de forma eficaz. 
 

• Áudio – Nesta categoria são inscritos trabalhos de todo o conteúdo de áudio utilizado na 
publicidade direta, que inclui, entre outros: conteúdo de rádio, para descarregar e de fluxo contínuo. 

• Digital/Móvel – Nesta categoria são inscritos todos os média digitais/móveis diretos conectados 
a um utilizador ou que lhe proporcione a capacidade de interagir por meio do uso da tecnologia 
e inclui, entre outros: aplicações, publicidade em aplicações, publicidade em faixas e Rich 
Media, e-mail, publicidade durante fluxo contínuo, jogos, e micro-sites/sítios Web. 

• Filme – Nesta categoria são inscritos trabalhos de todos os vídeos utilizados para fins de 
publicidade direta e inclui, entre outros: publicidade em televisão, cinema, internet, online, 
móvel, exterior, na loja ou em ponto de venda. 

• Publicidade exterior – As inscrições nesta categoria são para a execução de publicidade 
exterior direta e inclui, entre outros: campanhas ambientais, de painéis publicitários, 
cartazes, meios de transporte e mistas. 

• Impressão/Correio – Nesta categoria são inscritos materiais impressos de publicidade direta 
e inclui, entre outros: publicidade impressa em calendários, catálogos, folhetos, 
correspondência dimensional, correspondência comum, revistas e jornais. 

• Redes sociais – Nesta categoria são inscritos trabalhos que utilizam plataformas sociais 
para entregar conteúdo e/ou mensagens para consumidores, que geram uma resposta 
social direta. 

• Outros – Nesta categoria são inscritos trabalhos não definidos pelas categorias acima. 
 
Elegível para Campanha, elegível para Campanha Mista 
Média necessários: Imagem (1) 
Média opcionais: Vídeo (1), PDF (1), Áudio (1), URL (até 4) 
Indicação: Os vídeos de conteúdo são recomendados para a categoria de filme. 
 
Eventos/Experiencial  
As inscrições nestes média conectam uma marca e o seu público-alvo através duma experiência. 
 

• Eventos – Nesta categoria são inscritos trabalhos com atividade, exibição, evento ou 
expositor temático (como um evento desportivo, festival de música, feira ou concerto) 
para promover um produto, causa ou marca. 

• Marketing de guerrilha – Nesta categoria são inscritos trabalhos com conceitos/truques 
publicitários exclusivos, envolventes e provocativos que geram atenção e normalmente 
incluem meios não convencionais de publicidade como grafíti, adesivagem e flash mobs. 

• Outros – Nesta categoria são inscritos trabalhos não definidos pelas categorias acima. 
 
Média necessários: Imagem (até 10) 
Média opcionais: Vídeo (1), PDF (1), URL (até 4) 
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Filme 
As inscrições neste meio incluem todas as publicidades com imagens em movimento. Isto inclui, 
entre outros: publicidade comercial de televisão, cinema, internet, telemóvel, exterior, em loja 
ou em ponto de venda. 
 

• Anúncios (30 segundos ou menos) – Nesta categoria são inscritos anúncios de trinta [30] 
segundos ou menos.  

• Anúncios (Entre 31 a 60 Segundos) – Nesta categoria são inscritos anúncios entre trinta 
e um [31] segundos a sessenta [60] segundos.  

• Formato curto – Nesta categoria são inscritos trabalhos entre um [1] minuto e cinco [5] minutos. 
• Outros – Nesta categoria são inscritos trabalhos não definidos pelas categorias acima. 

 
Elegível para Campanha, elegível para Campanha Mista 
Média necessários: Imagem (1), Vídeo (1)  
Média opcionais: PDF (1) 
Indicação: Por favor, carregar o vídeo com o conteúdo original conforme foi apresentado ao público. 
Vídeos de estudo de casos não são elegíveis para estes média 
 
Técnica de Filmagem 
As inscrições nestes média incluem técnicas e habilidades/competências utilizadas na execução 
de conteúdo de filme. 
 

• Animação – Nesta categoria são inscritos trabalhos da técnica de fotografar sucessivos 
desenhos ou posições de fantoches ou modelos para criar a ilusão de movimento quando 
apresentado em sequência. 

• Cinematografia – Nesta categoria são inscritos trabalhos de arte, processos ou ofício 
de filmar imagens em movimento. 

• Realização – Nesta categoria são inscritos trabalhos da visão completa do realizador  
e a capacidade da obra exibir criatividade e inovação. 

• Montagem – Nesta categoria são inscritos trabalhos da arte, técnica e prática de montagem 
de cenas numa sequência coerente. 

• Música - Adaptada – Estas inscrições devem incluir uma modificação autorizada duma 
música existente, seja do domínio público ou licenciada. 

• Música - Licenciada – Música que foi utilizada diretamente da gravação original. Pode ter 
sido editada, mas não pode ser um rearranjo. 

• Música - Original – Esta é uma faixa de música, que foi autorizada e composta especialmente 
para a inscrição. Isso não inclui nenhum tipo de arranjo, visto estarem abrangidos por Adaptação 
de Música. Isso também não inclui nenhum material que seja de domínio público. 

• Sonoplastia – Nesta categoria são inscritos trabalhos para o processo de especificação, 
aquisição, manipulação ou geração de elementos de áudio em gráficos de vídeo ou imagens. 
Pode incluir música como parte da sonoplastia. 

• Efeitos visuais – Nesta categoria são inscritos trabalhos para os processos pelos quais as 
imagens são criadas e/ou manipuladas sem ser no contexto duma filmagem de ação ao vivo. 

 
Elegível para Campanha  
Média necessários: Imagem (1), Vídeo (1)  
Média opcionais: PDF (1) 
Indicação: Por favor, carregar o vídeo com o conteúdo original conforme foi apresentado ao público. 
Vídeos de estudo de casos não são elegíveis para estes média 
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Inovação  
As inscrições nestes média incluem trabalho que utiliza publicidade e marketing numa maneira 
nova, exclusiva ou especialmente criativa.  
  

• Inovação de média – Nesta categoria são escritos trabalhos que utilizam média duma 
maneira nova, exclusiva ou especialmente criativa.  
* Isso inclui, entre outros: Áudio, Design de marca, Branded Content, Branded 
Entertainment, Digital/Móvel, Direta, Eventos/Experiencial, Filmes, Publicidade Exterior, 
Parcerias e Colaborações, Impressa, Relações Públicas e Redes Sociais. 

• Inovação de produtos – Nesta categoria são inscritos trabalhos para novos produtos 
inovadores, para comercializar ou anunciar uma marca, organização ou serviço. 

 
Média necessários: Imagem (até 10) 
Média opcionais: Vídeo (1), Áudio (1), PDF (1), URL (até 4) 
 
Campanha Integrada  
As inscrições nestes média consistem no mínimo de três propagandas utilizando três dos seguintes 
tipos de média: Áudio, Branded Entertainment, Branded Content, Design de marca, Digital/Móvel, 
Direta, Eventos/Experiencial, Filme, Inovação, Publicidade Exterior, Parcerias e Colaborações, 
Impressão, Relações Públicas e Redes Sociais. 
 
Não há categorias nestes média. 
 
Média necessários: Imagem (até 10) 
Média opcionais: Vídeo (até 10), Áudio (1), PDF (1), URL (até 4) 
Indicação: Um vídeo de estudo de casos que destaca os média diferentes utilizados na campanha 
é recomendado para estes média. 
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Publicidade Exterior  
As inscrições nestes média consistem em publicidades de grande formato que chega ao consumidor 
enquanto eles estão fora do lar. Isso inclui, entre outros, painéis publicitários, cartazes, meios de 
transporte e publicidade ambiental. 
 

• Painéis publicitários – As inscrições nesta categoria são grandes execuções ao ar livre, 
geralmente ao longo de estradas, em telhados ou nas laterais de edifícios altos. Podem 
incluir painéis publicitários impressos, painéis digitais e painéis 3D ou mecânicos. 

• Cartazes – Nesta categoria são inscritos trabalhos de execuções externas ou internas 
tipicamente concebidas para serem fixadas a uma parede ou a outra superfície vertical. 

• Takeover – Nesta categoria são inscritos trabalhos para múltiplas execuções de publicidade 
exterior que assumem o controlo (takeover) dum local e funcionam como uma única peça. 

• Meios de transporte – A publicidade em meios de transporte é normalmente propaganda 
colocada em qualquer coisa que se movimenta, como autocarros, metropolitano, comboios, 
camiões e táxis. 

• Outros – Nesta categoria são inscritos trabalhos não definidos pelas categorias acima. 
 
Elegível para Campanha, elegível para Campanha Mista 
Média necessários: Imagem (1) 
Média opcionais: Vídeo (1), PDF (1), URL (até 4) 
Indicação: Por favor, envie um jpg da publicidade como a imagem carregada. Além disso, 
recomendamos que forneça uma foto "em ambiente" no formato PDF. 
 
Parcerias e Colaborações  
As inscrições nestes média incluem execuções criativas resultantes dos esforços conjuntos de duas 
ou mais marcas, indivíduos e/ou organizações. 
 
Não há categorias nestes média. 
 
Média necessários: Imagem (até 10) 
Média opcionais: Vídeo (1), PDF (1), URL (até 4) 
 
Impressa 
As inscrições nestes média incluem trabalhos impressos que aparecem em jornais, revistas e semelhantes. 
Nota: Trabalho de cartaz pode ser inscrito nos média Design de Marca e Publicidade Exterior. 
 
Não há categorias nestes média. 
 
Elegível para Campanha  
Média necessários: Imagem (1) 
Média opcionais: Inscrição física 
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Técnica de Material Impresso e Publicidade Exterior 
As inscrições nestes média incluem técnicas e habilidades/competências utilizadas na execução 
de impressão e publicidade exterior. 
 

• Direção de arte – Nesta categoria são inscritos trabalhos de gestão dos elementos artísticos 
e de design dum projeto. 

• Copywriting – Nesta categoria são inscritos trabalhos de texto promocional incluído numa 
publicidade de folha única ou impressão. 

• Ilustração – Nesta categoria são inscritos trabalhos com elementos visuais apresentados 
como desenho, pintura, gráfico de computador ou outro tipo de obra de arte numa 
publicidade de folha única ou impressão. 

• Fotografia – Nesta categoria são inscritos trabalhos de iluminação, cor, opções de máquina 
fotográfica e edição de fotografias incluídas numa publicidade de folha única ou impressão. 

• Tipografia – Nesta categoria são inscritos trabalhos de arranjo de tipo a fim de tornar o texto 
visível, utilizando uma seleção de tipos e tamanho de letras, comprimento da linha, 
espaçamento entre linhas, espaçamento entre letras e kerning incluídos numa publicidade 
de folha única ou impressão. 

• Outros – Nesta categoria são inscritos trabalhos não definidos pelas categorias acima. 
 
Elegível para Campanha  
Média necessários: Imagem (1) 
Média opcionais: Inscrição física 
 
Design de Produto 
As inscrições nestes média focam no desenvolvimento e criação de novos produtos.  

• Eletrónica e entretenimento doméstico – Nesta categoria são inscritos computadores, 
acessórios de computador, máquinas fotográficas, dispositivos de comunicação, etc. 

• Móveis e iluminação – Nesta categoria são inscritos assentos, mesas, armazenamento, 
iluminação, etc. 

• Artigos para casa e acessórios – Nesta categoria são inscritos benfeitorias, apetrechos, 
bens domésticos, etc. 

• Moda e estilo de vida – Nesta categoria são inscritos vestuário, calçado, acessórios 
de moda, equipamentos desportivos, etc. 

• Veículos e acessórios – Nesta categoria são inscritos veículos motorizados, veículos 
ferroviários, embarcações, aeronaves, etc. 

• Outros – Nesta categoria são inscritos trabalhos não definidos pelas categorias acima. 
 
Média necessários: Imagem (até 10) 
Média opcionais: Vídeo (1), PDF (1), URL (até 4), Inscrição Física 
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Relações Públicas  
As inscrições nestes média incluem esforços de marketing e comunicações de marca que afetam 
a perceção da marca ou da organização e/ou atraem a cobertura dos média.  
 

• Desenvolvimento de marca – Nesta categoria são inscritos trabalhos que concentram 
na criação duma identidade específica para um produto, seu posicionamento no mercado 
e o que significa para o público-alvo. 

• Relacionado a uma causa – Nesta categoria são inscritos trabalhos relacionados à 
cooperação entre uma empresa "com fins lucrativos" e uma organização sem fins lucrativos, 
para benefício mútuo. 

• Imagem corporativa – Nesta categoria são inscritos trabalhos que lidam com a imagem 
geralmente aceita do que a empresa representa e como ela é vista pelo público. 

• Gestão de crises e problemas – Nesta categoria são inscritos trabalhos sobre o processo 
pelo qual uma organização lida com um evento importante ou problema público atual que 
ameaça prejudicar o bem-estar da organização. 

• Relações com os empregados – Nesta categoria são inscritos trabalhos relacionados 
à manutenção e/ou restauração de relações entre empregador e empregados, que 
contribuem para aumentar a produtividade, motivação e confiança. 

• Ambiental – Nesta categoria são inscritos trabalhos que comunicam a responsabilidade 
social corporativa ou práticas ambientalmente amigáveis duma organização para o público 
com o objetivo de melhorar o reconhecimento e a reputação da marca da organização. 

• Multicultural – Nesta categoria são inscritos trabalhos que se concentram na comunicação a 
públicos de várias etnicidades sobre como os produtos e serviços da organização satisfazem 
suas necessidades linguísticas e culturais. 

• Lançamento de produto – Nesta categoria são inscritos trabalhos que apresentam um novo 
produto ou serviço ao público-alvo. 

• Assuntos públicos – Nesta categoria são inscritos trabalhos com comunicações sobre 
questões políticas e políticas públicas. 

• Evento especial – Nesta categoria são inscritos trabalhos que promovem um evento ou 
truque publicitário face a face, projetado especificamente para entregar uma mensagem, 
introduzir um novo produto ou criar interesse num tópico, produto ou serviço. 

• Outros – Nesta categoria são inscritos trabalhos não definidos pelas categorias acima. 
 
Média necessários: Imagem (até 10) 
Média opcionais: Vídeo (1), PDF (1), URL (até 4) 
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Redes Sociais 
As inscrições nestes média utilizam plataformas sociais para entregar conteúdo e/ou mensagens 
para consumidores que podem ser partilhadas na sua rede social.  

• Campanha de plataforma única – Nesta categoria são inscritos trabalhos de execuções 
sociais que utilizam uma única plataforma de redes sociais que inclui, entre outras: 
Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Snapchat, LinkedIn e Pinterest. 

• Campanha multiplataforma – Nesta categoria são inscritos trabalhos de execuções sociais 
que utilizam mais de uma plataforma de redes sociais, incluindo, entre outras: Facebook, 
Instagram, Twitter, YouTube, Snapchat, LinkedIn e Pinterest. 

• Vídeos em redes sociais – Nesta categoria são inscritos trabalhos dum único vídeo criado 
para ganhar ou atrair uma audiência através da partilha social. 

• Publicações em redes sociais – As inscrições nesta categoria incluem publicações únicas 
criadas para uma plataforma de redes sociais. Nota: Exclui-se Vídeos em redes sociais. 

• Outros – Nesta categoria são inscritos trabalhos não definidos pelas categorias acima. 
 
Média necessários: Imagem (até 10) 
Média opcionais: Vídeo (até 10), Áudio (1), PDF (1), URL (até 4) 
Indicação: Na categoria Vídeos em redes sociais, recomendamos carregar um vídeo de conteúdo.  
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Prémios “Do Ano” 

Anualmente, os Clio apresentam Prémios "Do Ano" para aqueles com a maior pontuação de 
estátuas. Para receber pontos, os candidatos têm de inscrever o trabalho eles mesmos ou estar 
na lista de créditos das inscrições vencedoras enviadas por outros participantes. 

Rede do ano: 
Apresentado à Rede de Agências que recebe o maior número de pontos totais de estátua para 
inscrições enviadas em todos os tipos de média. 
 
Agência do ano: 
Apresentado à Agência que recebe o maior número de pontos totais de estátua para inscrições 
enviadas em todos os tipos de média. 
 
Publicitário do ano: 
Apresentado ao Publicitário que recebe o maior número de pontos totais de estátua para inscrições 
enviadas em todos os tipos de média. 
 

Formas de Pagamento  

Os seguintes são métodos de pagamento aceitos: 

• Cartão de crédito 
• Transferência Bancária*  

Taxa de transferência bancária de US$ 25 
• Cheque * 

*O total do pagamento tem de exceder US$ 3.500, excluindo as taxas de processamento de média, 
para poder selecionar Cheque ou Transferência Bancária como seu método de pagamento. 

Cartão de crédito 

Pode pagar as suas inscrições on-line utilizando um cartão de crédito VISA, Master Card ou American 
Express. O Sistema de Inscrição Online vai processar o pagamento ao finalizar a inscrição. Ao concluir 
o seu pedido, receberá um e-mail de confirmação com um documento PDF anexado que contém seus 
formulários de inscrição, bem como uma Fatura/Recibo para o seu controlo. 

 

Transferência bancária 

Para pagar suas inscrições por transferência bancária, preencha os formulários de inscrição, continue 
até o pagamento de suas inscrições e selecione "Transferência bancária" como método de pagamento. 
Uma taxa bancária de US$ 25 será adicionada (para processamento). Os dados bancários, incluindo 
o número da conta, serão apresentados na seguinte página, e terá de introduzir o nome do seu banco 
e a data aproximada de sua transferência para nos ajudar a identificar corretamente o seu pagamento. 
Nossos dados bancários são os seguintes: 

http://clios.com/awards/winner/13244
http://clios.com/awards/winner/13244
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Nome na conta: 
Clio Awards LLC 
J.P. Morgan Chase 
New York, NY 
Número da conta: [Será apresentado na página de confirmação do seu pedido e no PDF] 
Número ABA: 021-000-021 
Endereço Swift: CHASUS33 
 
Inclua o número do pedido na linha de referência da sua transferência. O número do pedido é atribuído 
às suas inscrições no final do processo de inscrição pelo Sistema de Inscrições e está incluído no e-mail 
de confirmação que vai receber. 
 

Cheque 

Faça o cheque em nome dos "Clio Awards LLC" e envie-o para o endereço abaixo indicado (juntamente 
com uma cópia da página de resumo do PDF de confirmação de inscrição que recebeu via e-mail depois 
de efetuar o seu pedido): 
 
Clio Awards LLC 
825 8th Avenue, 29th Floor 
New York, NY 10019 
EUA 
Telefone: +1-212-683-4300 

 

Fatura 

Independente do método de pagamento que escolher, o e-mail de confirmação vai ter um ficheiro PDF 
com seus formulários de inscrição e uma fatura para seus registos financeiros. 

 

As taxas não são reembolsáveis. Inscrições retiradas (quer seja pelo participante ou pelos Clio Awards 
por incumprimento das regras de inscrição por parte dos participantes) NÃO serão reembolsadas. 
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Os Clio Awards é a prestigiada competição internacional para o setor criativo. 
Fundados em 1959 para celebrar as grandes realizações na publicidade, os Clios 
reconhecem anualmente e ao longo do ano o trabalho, as agências e o talento 
que ultrapassaram os marcos e estabeleceram novos pontos de referência. 

Derivada dos Clios originais e criada em parceria com a Billboard, a Clio 
Music sublinha o poder intrínseco da música para conectar os consumidores 
às marcas. Existe como uma secção dos próprios Clio Awards dedicada 
a honrar o trabalho que abrange a autopromoção de artistas, marketing 
musical, colaborações de marcas e o uso da música na publicidade. 

Clio Fashion & Beauty é o único programa de premiação que honra o melhor 
da criatividade por trás do setor da moda. Reúne um júri de executivos e 
personalidades célebres de todos os setores da indústria, para identificar 
o melhor trabalho e talento que colocam o brilho final nas marcas de moda 
e beleza mais reverenciadas do mundo. 

Clio Entertainment, anteriormente The Clio Key Art Awards, é a distinção 
original e definitiva em comunicações criativas no setor de entretenimento. 
Concebido em 1971 para celebrar o melhor no marketing cinematográfico, 
o programa de premiação tornou-se propriedade dos Clios em 2015, e com 
o parceiro The Hollywood Reporter continua a expandir o seu alcance – 
em filmes, televisão e jogos. Reflete um campo que, através de avanços 
na  tecnologia e integração de novas especialidades, rotineiramente 
reformula a noção de excelência em marketing de entretenimento. 

Em 2014, Clio Sports foi lançado para prestar homenagem ao melhor da 
publicidade e marketing desportivo. Anualmente, uma autêntica lista de 
Quem é Quem/Who's Who do setor desportivo – executivos de marketing, 
comissários, emissoras e atletas — se convoca para selecionar, dum 
conjunto internacional de inscrições, as comunicações inovadoras que 
elevam a cultura desportiva na consciência coletiva. 

Clio Health tem sido a pedra de toque para a excelência neste campo 
altamente especializado, reconhecendo a criatividade que não só atende 
às necessidades avançadas dos consumidores, mas aborda os sofisticados 
desafios, demandas e oportunidades dum mercado e indústria em rápido 
crescimento e evolução. 
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