
Rede Globo revela comerciais finalistas 
Por Juliana Welling 
 
A Rede Globo divulgou na semana passada as campanhas finalistas de todo o Brasil do 30° 
Prêmio Profissionais do Ano, realizado anualmente pela emissora. Criado em 1978, a 
premiação destaca criativos da publicidade nacional, que tiveram campanhas veiculadas pela 
TV Globo no período de 1°/O4/2OO7 a (veja ao lado quadro com as finalistas). 
 
Em coquetel e jantar de "boas-vindas" realizado no último dia 2, houve o sorteio dos júris 
regionais (Norte-Nordeste, Leste-Oeste, Sudeste Capitais, Sudeste interior, Sul) e nacional, 
compostos por renomados publicitários em atividade nos diferentes mercados do País. Gilberto 
Leifert, diretor de relações com o mercado da Rede Globo, apresentou o evento. O executivo é 
presidente do júri nacional. O jantar também contou com as presenças de Marcelo Assumpção, 
diretor da Central Globo de Comercialização; João Daniel Tikhomiroff, presidente da Mixer; e 
Clovis Mello, diretor da Cine. 
 
Integram as presidências dos demais júris: Anco Saraiva, diretor da Central Globo de 
Marketing (Norte-Nordeste); Flavio Manarino, diretor da divisão de operações comerciais 
unidades de negócios da Rede Globo (Leste-Oeste); Marcelo Assumpção, diretor da Central 
Globo de Comercialização (Sul-Sudeste Interior); e Marcelo Duarte, diretor da Central Globo 
de Desenvolvimento Comercial (Sudeste capitais). 
 
Neste ano, compõem o júri 59 profissionais das áreas de criação, direção de comerciais, 
entidades, escolas de comunicação e representantes da Rede Globo. A seleção dos finalistas foi 
realizada no último dia 3, em reunião no Hotel Hyatt, em São Paulo. 
 
Ao todo, foram analisados 1.453 comerciais, correspondentes a 1.149 inscrições, com 
aproximadamente 14 horas e 30 minutos de exibição. As produções serão premiadas em três 
categorias: mercado (comercial de produto ou serviço), campanha (conjunto de comerciais de 
produto ou serviço) ou institucional (comercial ou campanha de propaganda de marca, causa, 
idéia, instituição ou serviço de utilidade pública). 
 
A primeira premiação regional, a Sudeste Interior, acontece dia 24, em Mogi das Cruzes 
(Grande SP). A premiação nacional ocorre em 25 de novembro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 



 
 
Fonte: Propaganda & Marketing, São Paulo, 9 jun. 2008. p.13. 
 


