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AlmapBBDO e DM9DDB 
foram as grandes vencedoras 
nacionais da 30a premiação 
Profissionais do Ano, promovida 
pela Direção Geral de Comer-
cialização da TV Globo, em 
São Paulo, na semana passada. 
Com direção de Ulysses Cruz, 
o evento foi apresentado por 
atores, modelos e jornalistas da 
emissora e contou com a parti-
cipação do artista plástico Guto 
Lacaz e do grupo instrumental 
Piap (Grupo de Percussão do 
Instituto de Artes da Unesp), 
que também chega aos 30 anos 
de atividades. 

Com o filme “Dirigindo”, 
criado para a Volkswagen, a 
Almap conquistou um lugar 
de destaque no panteão dos 
vencedores da categoria Mer-
cado Nacional (conferir ou-

Em plena forma
Na celebração do 30o aniversário do prêmio Profissionais do Ano, Almap e DM9 fazem a festa
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Os vencedores das etapas 
regionais — Sudeste Capitais, 
Sudeste Interior, Leste/Oeste, 
Sul e Norte/Nordeste — também 
estiveram no Credicard Hall 
para receber os troféus do 30o 
Profissionais do Ano. Na noite 
de festa, tiveram a oportuni-
dade de fazer agradecimentos.

Pelo Sudeste Interior, “7 man-
damentos”, da agência Pronome 
Propaganda, de Santos (SP), para 
a Belliótica, foi premiada na ca-
tegoria Campanha. Em Mercado, 
quem venceu foi “Não vou levar 
não”, para a MM Santos Informá-
tica, criada pela agência Samba 
Publicidade, também de Santos.

No Leste/Oeste, “Talentos”, 
da Bees Publicidade, de Bra-
sília, feito para o IESB, foi a 
peça ganhadora em Campa-
nha. Já na categoria Mercado, 
o troféu ficou com “Trailer”, 
também da Bees para o IESB.

“Outras perspectivas”, as-
sinada pela Paim Comunicação 
para a Bienal B de Porto Alegre 
(RS), venceu em Campanha na 
etapa regional Sul. Em Mercado, 

Brasil afora
“Lago”, feito para o Unicenp de 
Curitiba pela JWT da capital 
paranaense, foi a vencedora.

Na etapa Norte/Nordeste, 
“Objetos”, da Bertini Produções, 
criada pela Mart Pet Comunica-
ção de Recife, levou o prêmio 
em Campanha. Em Mercado, 
“Impressora”, da Íntegra Comuni-
cação, de Fortaleza, para a MRH 
MBA Gestão de Pessoas, também 
de Fortaleza, arrebatou o troféu.

Já em Sudeste Capitais, a 
campanha vencedora foi “Sa-
gatiba”, criada pela F/Nazca 
S&S para a fabricante de be-
bidas. “Toda hora a gente tem 
vontade de ganhar e, quanto 
mais a gente ganha, mais quer 
ganhar”, comentou ao receber o 
prêmio o presidente da agência, 
Fábio Fernandes, celebran-
do os 30 anos da premiação. 

Em Mercado, “Coral”, criada 
para a Oi pela NBS, ficou com o 
prêmio. “A Oi é uma operadora 
que teve a coragem de fugir da 
mesmice”, afirmou André Lima, 
referindo-se ao comercial que des-
tacou o desbloqueio de celulares.

Também subiu ao palco para 
revelar um dos vencedores da 
etapa nacional o polonês Andrés 
Bukowinski, da Abafilmes,o di-
retor mais premiado do Profis-
sionais do Ano (e responsável 
por mais de 300 comerciais da 
Bombril), título compartilhado 
com Júlio Xavier, da Bossa 
Nova Films — os dois têm sete 
conquistas cada um. Eles en-
tregaram o troféu de Campanha 
Nacional. Na lista dos diretores 
que mais levaram prêmios para 
casa estão Fernando Meirelles 
(O2 Filmes, seis premiações) e 
Carlos Manga Júnior, o Mangui-
nha (Zeppelin, cinco troféus).

Outro profissional que rece-
beu a atenção da premiação foi 
exatamente Carlos Manga, pai 
de Manguinha, que dirigiu co-
merciais e se notabilizou como 
diretor de novelas e minisséries 
na Globo. Ele anunciou o ganha-
dor de Institucional.

A maior homenagem da edi-
ção dos 30 anos, no entanto, foi 
para a própria publicidade. Um 
vídeo mostrou dos primórdios 
da propaganda, com a criação 
da Gazeta do Rio de Janeiro, 
em 1808, até a criação da TV 
Globo, em 1965. Também foi 
abordado o crescimento do 

tros ganhadores à pág. 31). 
A agência amealhou ainda o 
troféu de Campanha Nacional, 
com “Coreography”, feito para 
a Pepsi. Já o comercial “Ação e 
reação”, da DM9 para a WWF, 
arrebatou o prêmio na categoria 
Institucional.

A festa foi marcada não apenas 
pela entrega dos prêmios. A 30a 
edição do Profissionais do Ano 
prestou homenagens a alguns 
dos nomes mais reconhecidos do 
mercado. Por sinal, são também 
publicitários que contam com uma 
boa coleção de troféus do evento. 
Não à toa, o cenário do evento, 
todo em tonalidade vermelha, 
remetia à emoção despertada nas 
pessoas pela propaganda.

Na história da premiação, 
Washington Olivetto, da W\Bra-

sil, é o dono do maior número 
de conquistas: são 11 prêmios. 
Entre seus trabalhos vencedo-
res está o primeiro comercial a 
faturar a categoria Mercado Na-
cional no Profissionais do Ano: 
trata-se de “Apresentador”, 
filme feito para Bombril que as-
sinou com Francesc Petit e que 
lhe rendeu o cobiçado troféu na 
época em que estava na DPZ. 

Olivetto anunciou justamente 
o vitorioso de Mercado Nacional. 
Além dele, os profissionais de 
criação mais premiados são Ana 
Carmen Longobardi (ex-Talent) 
e Fábio Fernandes, da F/Nazca 
Saatchi & Saatchi, ambos com 
oito troféus. Depois, estão em-
patados Mauro Perez (ex-Talent) 
e Nizan Guanaes, da Africa, cada 
um com sete. 

consumo nacional a partir da 
década de 70, embalado por 
campanhas memoráveis, como 
o filme “Guarda”, feito pela Al-
map para o Passat, da Volkswa-
gen (vencedora de Mercado 
Nacional em 1985). 

Um dos apresentadores da 
premiação, o ator Antônio Fa-
gundes relembrou os principais 
acontecimentos do Brasil e do 
mundo no ano em que nasceu 
o evento. “Há 30 anos deixava 
de existir o AI-5. O ano também 
teve dois eclipses, um lunar e 
outro solar”, afirmou. E pros-
seguiu: “A Argentina ganhava a 
Copa do Mundo em casa”. 

Fagundes fez referências 
ainda ao sucesso do cantor 
espanhol Julio Iglesias e do 
filme Grease (Nos Tempos da 
Brilhantina), lançado em 1978, 
época em que as mulheres 
usavam meias lurex e sandálias 
de salto alto. Citou o sucesso 
brasileiro A Dama do Lotação 
e o fenômeno de bilheteria dos 
cinemas Tubarão. “Também 
tinha o Carga Pesada”, emen-
dou Fagundes, protagonista do 
seriado da TV Globo criado no 
mesmo ano. 

Washington Olivetto (centro) entregou o prêmio de Mercado Nacional à Almap. A Margarida Flores e Filmes também comemorou

O filme “Dirigindo”, feito pela Almap para a Volkswagen, tem criação de Tales Bahu  
e Rodrigo Almeida, com direção de Serpa. Pedro Becker, da Margarida, dirigiu o comercial

Também criada pela Almap, a campanha “Coreography”, para a Pepsi, leva  
assinatura de Bahu, Luiz Sanchez e Serpa. A direção do filme é de Becker

“Ação e reação”, da DM9 para WWF, foi criada por Júlio Andery, Rodolfo Sampaio  
e Arício Fortes. A produtora Pix Post responde pela pós-produção 
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Os vencedores da categoria Mercado Nacional nestes 30 anos de premiação

Ano Título Anunciante Agência Produtora

1978 “Apresentador” Bombril DPZ Abafilmes

1979 “Mania de você” Ellus Uggla Filmes Uggla Filmes

1980 “Trem” Fiat MPM não fornecido

1981 “Pernas” Walita MPM não fornecido

1982 “Fiat Itália” Fiat MPM não fornecido

1983 “Trânsito” Shell Standard TVC

1984 “Que novidade é essa?” Alpargatas Talent TVC

1985 “Guarda” Volkswagen Almap EB

1986 “Maestro” General Motors McCann Erickson Espiral

1987 “Primeiro sutiã” Valisère W/GGK Espiral

1988/1989 “Futebol” De Millus Comunicação Contemporânea Jodaf Yes Rio

1989/1990 “Loja” Valisère W/Brasil TVC

1990/1991 “Lazaroni” Fiat MPM 5.6

1991/1992 “Pense em mim” Bombril W/Brasil Abafilmes

1992/1993 “Completamente louco” Itaú Seguros DM9 Jodaf

1993/1994 “Montanha” Samello DM9 O2

1994/1995 “Monotonia” Honda DM9 Companhia de Cinema

1995/1996 “Formigas” Itautec Philco F/Nazca Saatchi & Saatchi Zero Filmes

1996/1997 “Sambista” Antarctica DM9 Conspiração

1997/1998 “Leds” Gradiente Young & Rubicam Jodaf

1998/1999 “Portas” Chocolate Garoto W/Brasil JX Filmes

1999/2000 “Dois vistos” Volkswagen AlmapBBDO Cine

2000/2001 “Caranguejo” Brahma F/Nazca Saatchi & Saatchi Zero Filmes

2001/2002 “Fábrica” Skol F/Nazca Saatchi & Saatchi Zero Filmes

2002/2003 “Vertical” Fiat Leo Burnett Zero Filmes

2003/2004 “2004” Visa Leo Burnett AD Studio

2004/2005 “Surf” Pepsi AlmapBBDO *Radical Media (Londres)

2005/2006 “Corridinha matinal” Rainha F/Nazca Saatchi & Saatchi Cia. de Cinema

2006/2007 “Gritos” Mars Brasil AlmapBBDO Zeppelin Filmes

2007/2008 “Dirigindo” Volkswagen AlmapBBDO Margarida Flores e Filmes

*O diretor do comercial e a produtora não concorreram ao prêmio por não estarem estabelecidos no Brasil. O prêmio ficou com a equipe de criação  

Em um cenário publicitário 
voltado para a mídia impressa 
— em 1978, cerca de 40% dos 
investimentos ficavam com os 
jornais —, a Rede Globo deci-
diu criar o prêmio Profissionais 
do Ano, para estimular o cresci-
mento do budget na televisão. 

O idealizador da premiação 
foi o então superintenden-
te da TV Globo, Yves Alves, 
auxiliado por Sinval de Itaca-
ramby Leão (à época, diretor 
de serviços de marketing) e 
Nelson Gomes (que, naquele 
perío do, era o responsável pela 
house agency da TV Globo). 

Segundo Leão, atualmente 
na revista Imprensa, o prêmio 
foi criado como uma ação pro-
mocional e para incentivar pu-
blicitários a alocar recursos na 
televisão. “O DNA das agências 
era de mídia impressa”, afirma.

No prêmio de estréia já 
havia a categoria Mercado Na-

Receita para crescer o bolo da TV

Leifert: “As histórias se confundem com a trajetória dos grandes nomes da publicidade”

cional, única a estar presente em 
todos os eventos — Campanha 
Nacional surgiu no Profissionais 
do Ano em 1981. “Na primeira edi-
ção, a McCann Erickson foi pre-
miada por conta de uma pesquisa 
sobre os hábitos dos jovens que 
assistiam à TV”, recorda-se Leão. 

feito, e tem sido, nossos clien-
tes terão sido bem atendidos 
e, nossos telespectadores, bem 
informados e até entretidos.”

Ao analisar os 30 anos, Lei-
fert cita o crescimento do nível 
de exigência dos anunciantes 
e os avanços tecnológicos. “O 
que não mudou foi a incrível 
capacidade do povo brasilei-
ro, que, seguramente, ajuda 
muito.” O executivo afirma 
ainda que o prêmio continua 
fiel aos princípios: a TV Globo 
é minoria no júri e a premiação 
é destinada aos criadores e 
diretores, concorrendo apenas 
campanhas veiculadas no canal. 
“E o resultado só é revelado na 
hora da premiação”, ressalta. 

Na memória de Leifert, 
responsável pelo Profissio-
nais desde 1988, “as histórias 
são muitas e se confundem 
com a trajetória dos gran-
des nomes da publicidade”.

O diretor de relações com o 
mercado da TV Globo, Gilberto 
Leifert, define o prêmio como uma 
homenagem. “O Profissionais do 
Ano foi criado para distinguir os 
responsáveis pelo conteúdo que 
exibimos nos nossos intervalos. 
Quando o trabalho deles é bem-

Ganhadores
A edição 2008 do Profis-

sionais do Ano registrou 1.149 
inscrições, um total de 1.453 
comerciais, com júri presidido 
por Gilberto Leifert (diretor 
de relações com o mercado da 
Rede Globo). Além de ter sido 
a grande vencedora da noite, a 
AlmapBBDO foi a agência com 
o maior número de indicações 
ao prêmio deste ano. Ao todo, 
foram quatro. No ranking geral, 
ela liderou com o maior número 
de inscrições por agência (28), 
seguida por JWT e Lew’Lara\
TBWA, ambas com 17.

A produtora mais premiada 
dessa edição foi a Margarida Flo-
res e Filmes (Grupo Ink), tam-
bém a mais indicada (quatro), 
com as campanhas de Pepsi e 
Volkswagen, dirigidas por Pedro 
Becker (que, em fevereiro deste 
ano, trocou a casa pela Produ-
tora Associados). No ranking 
de profissionais, Marcello Serpa 
(sócio e diretor de criação da 
Almap) e Becker foram os mais 
indicados, em criação e direção, 
respectivamente. 

Durante as premiações, Ser-
pa foi representado pelo redator 
Tales Bahu. Já Becker, ao subir 
no palco, contou detalhes sobre 
a produção da campanha “Diri-
gindo”, ganhadora de Mercado 
Nacional. “A primeira vez que 
vi o ator do filme, ele estava 

sentado, com uma bolsa ao lado. 
Ele já trabalhava como cover 
do personagem Forrest Gump 
havia uns cinco ou seis anos. 
Decidi”, comentou.

Os anunciantes com os maio-
res números de indicações da 
edição 2008 são HSBC, Pepsi, 
Skol e Volkswagen, todos com 
duas. Além da Margarida Flores 
e Filmes, Cine, Hungry Man, 
Killers e O2 Filmes foram as pro-
dutoras que receberam o maior 
número de indicações (duas 
cada uma). A produtora de som 
mais indicada, entre as finalistas, 
foi a Tesis (cinco), seguida da 
Lua Nova (duas) e da Tentáculo 
(também com duas). 

O prêmio Profissionais do Ano 
2008 ganhou ainda um programa 
especial com veiculação em 30 de 
novembro, depois do Fantástico, 
com os melhores momentos do 
evento e entrevistas de publicitá-
rios famosos com enfoque na te-
mática dos 30 anos da premiação. 
A direção do programa é de José 
Alvarenga, com apresentação do 
jornalista Pedro Bial. As inscrições 
para a edição de 2009 começam 
em 1o de abril.
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