
AlmapBBDO disputa final com 7 trabalhos 
Paulo Macedo 
 
Reunidos na semana passada em São Paulo, os jurados da etapa Nacional da competição 
“Profissionais do Ano”, da Rede Globo de Televisão, definiram os seguintes trabalhos que vão 
disputar o troféu de melhor das áreas Institucional, Mercado e Campanha (ver tabela).  
 
Os jurados que participaram foram Edney Narchi (Conar), Flávio Medeiros (CCRJ), João Livi 
(Talent e CCSP), André Laurentino (Lew’Lara\TBWA), Fabio Fernandes (F/Nazca Saatchi & 
Saatchi), Luiz Sanches (AlmapBBDO), Mario D’Andrea (JWT), Rodrigo Almeida (DM9DDB), 
Washington Olivetto (W/), José Pedro Goulart (Mínima Filmes), Nando Olival (O2 Filmes), 
Pedro Becker (Produtora Associados) e Rodrigo Pesavento (Zeppelin), sob a presidência de 
Gilberto Leifert, diretor de relações com o mercado da Rede Globo. 
 
Os profissionais julgados pelos próprios profissionais. É assim a competição “Profissionais do 
Ano” que chegou a sua 31ª edição neste ano de 2009 sempre sob o guarda-chuva “Nada 
substitui o talento”. Além do Nacional, cinco júris regionais também foram realizados. 
Estiveram em análise 1.483 comercias correspondentes a 1.096 inscrições que totalizam 
14h36 de exibição.  
 
Apesar das inscrições serem gratuitas, houve uma queda de aproximadamente 10% em 
relação ao ano de 2008. Porém, segundo Gilberto Leifert, diretor de relações com o mercado 
da Rede Globo, área responsável pela organização do prêmio, o volume de inscrições tem 
oscilações pontuais a cada ano.  
 
“A crise existe, mas não de criatividade. O que observamos no rolo deste ano são trabalhos 
inquietos e dominados pela vontade das agências de todo o País de mostrar criação pertinente 
e eficaz. Aliás, a criatrividade é o maior desafio dos profissionais pois é com ela que as 
empresas garantem a satisfação dos seus clientes”, explicou Leifert.  
 
A agenda das festas de premiações tem início em Ribeirão Preto no próximo dia 23 de junho 
para a regional Sudeste Interior. No dia 14 de julho, em Uberlândia, acontece a Leste-Oeste. 
No dia 4 de agosto, em Curitiba, a Sul. No dia 1º de setembro, em Fortaleza, a Norte-
Nordeste. No dia 22 de setembro, no Rio de Janeiro, a Sudeste-Capitais. E, finalmente, no dia 
24 de novembro, em São Paulo, a etapa Nacional. 
 
Os filmes “Café da Manhã”, da Borghierh/Lowe para a Perdigão, “Um mau dia para os cabelos”, 
da JWT para a Unilever e “Voyage”, da AlmapBBDO para a Volkswagen, estão na final da área 
de Campanha da região Sudeste Capitais. Em Mercado, disputam na Sudeste Capitais “Bebê, 
da Y&R para a LG, “Espirro”, da AlmapBBDO para a Escola Panamericana de Arte, “Locutor”, da 
NBS para o Bob’s, “Mesmice”, também da NBS para a Oi, e “Mulheres, da AlmapBBDO para a 
Volkswagen.  Os trabalhos que são candidatos a Profissionais do Ano das demais regiões 
estarão disponíveis nos próximos dias no site http://comercial.redeglobo.com.br/profissionais 
do ano/. 
 
“A organização exige intenso trabalho prévio para que os 59 jurados tenham a tranquilidade 
necessária para fazer um julgamento isento”, finalizou Toni Lopes Rodrigues, coordenador do 
Profissionais do Ano, um dos principais projetos de relacionamento da Rede Globo com o 
mercado publicitário. 
 



 
Fonte: Propmark, São Paulo, 15 jun. 2009, p. 17. 

Finalistas nacionais 
 
Título/agência/anunciante/produtora 
 
MERCADO 
 
Cachorro-Peixe/AlmapBBDO/ Volkswagen/ Rebolucion 
Caixas/ AlmapBBDO/ Volkswagen/ Sentimental Filme 
Críticos/ AlmapBBDO/ São Paulo Alpargatas/ Cine 
Mães e Filhos/ F/Nazca S&S/ Claro/ Killers 
Presente/ AlmapBBDO/ Boticário/ Lux Filme 
Saturno/ F/Nazca S&S/ Skol /Produtora Associados 
Sonho/ JWT/ Ford Brasil/ Killers 
Todo Mundo/ AlmapBBDO/ Volkswagen/ Killers 
 
CAMPANHA 
 
Campanha Boticário/ AlmapBBDO/ Boticário/ Produtora Associados 
Quem foi o melhor: Maradona ou Biro-Biro?/ JWT/ Coca-Cola/ 02 Filmes 
Redondo é rir da vida/ F/Nazca S&S/ Skol/ Cine 
 
INSTITUCIONAL 
 
4 anos/ W/Publicidade/ TSE Tribunal Superior Eleitoral/ Zeppelin Filmes 
Considerações sobre o tempo/ Propeg/ Ministério da Saúde/ Mixer 


