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Os profissionais da AlmapBBDO foram os que mais vezes subiram ao palco na noite da última 
terça-feira (24), no espaço HSBC Brasil, em São Paulo, para receber os troféus do 31º 
Profissionais do Ano, realizado pela Rede Globo. Pela primeira vez na história da premiação, a 
mesma agência foi premiada nas três categorias: Institucional, Mercado Nacional e Campanha 
Nacional. Os comerciais vencedores foram “Teste”, para Casa do Zezinho; “Repressão” e 
“Contágio”, para O Boticário; e “Cachorro-peixe”, para Volkswagen. (veja tabela completa 
abaixo). 
 
Com o maior número de indicações na premiação, sete no total, a AlmapBBDO é a segunda 
agência mais premiada do mundo, segundo o Gunn Report 2009, perdendo somente para a 
DDB de Londres. A AlmapBBDO também aparece em quinto lugar entre as agências digitais de 
maior destaque. “É uma conquista muito especial porque não esperávamos levar o troféu nas 
três categorias, principalmente porque ganhamos com três clientes grandes da agência”, disse 
Dulcidio Caldeira, diretor de criação da AlmapBBDO. Segundo ele, o segredo da agência para 
ganhar tantos prêmios e ser considerada pelo mercado é o respeito pelos clientes. “Adotamos 
a mesma filosofia desde o começo da agência: lápis mordido de um lado e apontado de outro. 
Não somos uma agência que só faz discurso”, acrescentou Caldeira. “É fruto de planejamento, 
parceria com clientes e dos próprios anunciantes apostarem na gente. Mudamos o tom de 
comunicação, ousamos. É uma consequência de um bom trabalho e de ter paixão pelo que se 
faz”, completou Luiz Sanches, diretor de criação da AlmapBBDO. 
 
Os prêmios conquistados no último ano, segundo Sanches, colaboraram para o crescimento da 
agência e para a conquista de novos clientes. “Se você parar para pensar, [a agência] está 
equilibrada e completa em todas as disciplinas. Isso com certeza nos traz novos negócios. 
Ajudamos a fazer o diferencial de cada marca. E qual cliente não quer ter uma agência que 
estuda a marca?”, questionou Sanches. Com a vitória, os criativos da AlmapBDDO ganharam, 
além dos troféus, oito viagens para Paris. 
 
A premiação reconhece os melhores comerciais nacionais veiculados na emissora entre 1º de 
abril de 2008 e 31 de março de 2009. “O Profissionais do Ano visa enaltecer as criações dos 
comerciais exibidos nos intervalos da emissora. E é um desafio contar uma história em apenas 
30 segundos”, comentou Gilberto Leifert, diretor de relações com o mercado da Globo e 
responsável pela organização da premiação. 
 
Regionais 
 
Além da AlmapBBDO, os vencedores na etapa regional (veja tabela completa abaixo) também 
subiram ao palco para receber o prêmio que, segundo Washington Olivetto chairman da W/ e 
um dos participantes do júri nacional, além de ser o profissional que há mais tempo participa 
da premiação e um dos primeiros a ganhar o Profissionais do Ano, é o mais sério da mídia 
mundial. “Tenho muito carinho pelo Profissionais do Ano. É o mais importante e mais sério da 
mídia mundial porque só premia os comerciais veiculados, ou seja, não existem peças-
fantasmas”, afirmou Olivetto, reconhecendo as qualidades das peças concorrentes.  
 
Na visão de Willy Haas Filho, diretor geral de comercialização da Rede Globo, o Profissionais do 
Ano é uma oportunidade para que novos talentos sejam descobertos. “Temos a oportunidade 
de conhecer os trabalhos dos profissionais de todo o Brasil. E o prêmio também permite que a 
publicidade seja cada vez melhor e que o telespectador queira assistir ao comercial e 
consumir”, observou.  
 
Júri 
 
Sempre sob o guarda-chuva “Nada substitui o talento”, o Profissionais do Ano 2009 contou 
com cinco júris para analisar 1.483 comerciais correspondentes a 1.096 inscrições que 
totalizaram 14 horas e 36 minutos de exibição. Presidindo o júri da etapa Nacional estava 
Leifert que contou com a participação de Antonio Carlos (Conar), Flávio Medeiros (CCRJ), João 



Livi (Talent e CCSP), André Laurentino (Lew’Lara\TBWA), Fabio Fernandes (F/Nazca Saatchi & 
Saatchi), Luiz Sanches (Almap-BBDO), Mario D’Andrea (JWT), Rodrigo Almeida (DM9DDB), 
Washington Olivetto (W/), José Pedro Goulart (Mínima), Nando Olival (O2 Filmes), Pedro 
Becker (Produtora Associados) e Rodrigo Pesavento (Zeppelin Filmes). 
 
A etapa Nacional desta edição contou com 257 inscrições num total de 339 comerciais 
concorrentes. As inscrições são gratuitas e para a próxima edição poderão ser feitas a partir do 
dia 1º de abril de 2010. 
 
O 31º Profissionais do Ano contou com a apresentação dos atores Vladimir Brichta e Mariana 
Ximenes. Os prêmios foram entregues pelos atores Fernanda Paes Leme e Rodrigo Veronese, 
Ana Furtado e Humberto Martins, Fernanda Vasconcelos e Anderson Miller, Danton Mello e 
Nathalia Dill, Eriberto Leão, Murilo Benício, Regina Duarte, Marcos Gimenez e pelo 
apresentador Jô Soares. Os convidados assistiram aos shows de Tiago Iorc, Ana Cañas, banda 
Papas da Língua e dos DJs Paulo Ciotti, Halden Boy e o VJ Rodrigo Sabbá. Na ocasião, o 
público presente também pôde interagir com as pinturas em 3D do artista plástico Eduardo 
Kobra. 
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