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A Rede Globo anunciou na 
quarta-feira passada os fina-
listas da 30a edição do Prêmio 
Profissionais do Ano, que tem o 
objetivo de destacar os profis-
sionais de criação e diretores 
de filmes publicitários de todo 
o Brasil. Foram analisadas 1.453 
peças, correspondentes a 1.149 
campanhas inscritas. Isso equi-
vale a aproximadamente 14 ho-
ras e 30 minutos de exibição.

O júri contou com 58 pro-
fissionais das áreas de criação 
e direção de comerciais, enti-
dades, escolas de comunicação 
e representantes da Globo. Os 
vencedores regionais serão 
divulgados em solenidades 
organizadas entre junho e se-
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Jurados da 30ª edição do prêmio da Rede Globo analisaram 1.453 peças

tembro. A primeira etapa a ter 
seus resultados anunciados 
será a regional Sudeste Interior, 
marcada para 24 de junho em 
Mogi das Cruzes (SP). Em 15 
de julho acontecerá em Cuiabá 
(MT) a etapa Leste-Oeste. A 
do Sul está reservada para 5 de 
agosto, em Porto Alegre (RS). 
No dia 26 do mesmo mês ocor-
rerá a regional Norte-Nordeste, 
em Recife (PE). A última des-
sas etapas será realizada em 23 
de setembro, no Rio de Janeiro. 
Os vencedores nacionais serão 
conhecidos em 25 de novembro 
na capital paulista. Como nas 
outras edições, os cinco júris 
regionais e o nacional foram 
instalados simultaneamente. 

Com a missão de oferecer 
não apenas um produto, mas um 
conceito que possa ser bem assi-
milado pelas mentes — e pelos 
pés — das mulheres de todo o 
mundo, a Casa Darwin, empresa 
dos sócios Rodrigo Leão e Márcio 
Cócaro, deu início recentemente 
à primeira campanha global para 
Melissa, marca da Grendene. A ini-
ciativa tem chamado a atenção.

Denominada “Melissa Plastic 
Dreams”, a nova linha de co-
municação mundial da empresa 
apoiou-se em dois alicerces: a 
integração de diferentes mídias 
— com valorização da web — e 
a estratégia de trabalhar em cima 
do status que a marca vem anga-
riando. “Quando conquistamos 
a conta, em outubro do ano pas-
sado, percebemos que tínhamos 
de tratar o produto como mídia e 
fazer um trabalho de curadoria de 
moda e design”, explica Leão. 

A agência criou uma campanha 

Casa Darwin leva sonhos 
de plástico ao mundo

Anúncios associam Melissa a universo fantasioso

que destaca as cores, a leveza e a 
beleza dos produtos. Peças de mí-
dia impressa associam os calçados a 
um universo fantasioso. Tais anún-
cios começam a ser veiculados em 
revistas de moda, comportamento 
e beleza da Europa, da América 
do Norte e também do Japão. Eles 
apresentam alguns modelos e con-
vidam o público a visitar o portal 
melissaplasticdreams.com.

No site, os consumidores po-
dem visualizar a coleção e os 
filmes da campanha, adquirir os 
modelos e consultar informações. 
No segundo semestre, o portal 
abrigará uma exposição virtual 
que exibirá um pouco da história 
da marca, que completa 30 anos 
em 2009. Até o fim deste ano, a 
agência levará a mostra a espaços 
reais nas principais capitais mun-
diais. O último ponto será o Brasil, 
onde acontecerão comemorações 
pelo aniversário.

Bárbara Sacchitiello

Conheça os trabalhos da etapa nacional 
Título Anunciante Agência Produtora

Institucional

Ação e Reação WWF (SP) DM9DDB (SP) Pix Post (SP)

iG Institucionais iG (SP) Neogama/BBH (SP) Hungry Man (RJ)

Portas Banco Real (SP) Lew’Lara\TBWA (SP) O2 Filmes (SP)

Campanha Nacional

Pepsi Coreography Pepsi (SP) AlmapBBDO (SP) Margarida (SP)

Skol Ambev (SP) F/Nazca S&S (SP) Cine/Killers (SP)

Verdades sobre o Gol Volkswagen (SP) AlmapBBDO (SP) Zeppelin (RS)

Mercado Nacional

Amor HSBC (PR) JWT Curitiba (PR) Cine (SP)

Código Redondo Ambev (SP) F/Nazca S&S (SP) Margarida (SP)

Deserto Pepsi (SP) AlmapBBDO (SP) Margarida (SP)

Dirigindo Volkswagen (SP) AlmapBBDO (SP) Margarida (SP)

Haroldo HSBC (PR) JWT Curitiba (PR) Republika (SP)

Maria Gasolina Petróleo Ipiranga (RJ) Talent (SP) O2 Filmes (SP)

Nação Claro (SP) F/Nazca S&S (SP) Hungry Man (RJ)

Óbvio Ford (SP) JWT (SP) Killers (SP)
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