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A ABP (Associação Brasileira de Propaganda) entregou na última semana o prêmio Destaque 
Profissional da Comunicação 2009. Vinte profissionais foram prestigiados em festa na noite de 
segunda-feira (30), no Copacabana Palace, no Rio de Janeiro, local que pela primeira vez foi 
palco da premiação. Júlio Ribeiro, da Talent, foi eleito pelos associados da entidade o 
Publicitário do Ano. 
 
Ao lado dele, concorriam Alexandre Gama, da Neogama/BBH, e Pedro Cabral, da AgênciaClick. 
Os indicados em todas as categorias foram apontados através de uma consulta da ABP junto 
às entidades do mercado representativas de cada setor. Três nomes foram indicados em cada 
categoria e os vencedores foram eleitos através do voto dos associados da ABP em votação no 
site do órgão. 
 
Aplaudido de pé pelos convidados, Júlio Ribeiro, que é presidente e fundador da Talent, 
destacou em seu discurso de agradecimento que nunca foi tão fascinante trabalhar com 
propaganda como agora. "É uma nova era, com um grande desafio e fonte de alegria por 
muito tempo. Me sinto fascinado e deslumbrado de viver esta época", apontou. 
 
Além dele, a ABP prestigiou Luiz Carlos Dutra, da Unilever, como Executivo de Anunciante do 
Ano, e Ivan Marques, da F/Nazca S&S, com o Destaque Profissional de Executivo de Agência. 
Já como Executivo de Veículo, o premiado foi Duda Sirotsky, da RBS. 
 
A ABP premiou ainda Dulcidio Caldeira, da AlmapBBDO, com o Destaque Profissional de 
Comunicação de Diretor de Criação do Ano; Chiquinho Lucchini, da Quê, com o de Redator do 
Ano; André Havt, da NBS, com o de Diretor de Arte; Luciana Vasconi, da Agência 3, com o de 
Atendimento de Agência; André Marini, da Infoglobo, com o de Atendimento de Veículo, e 
Sérgio Prazeres, da DPZ, com o de Mídia de Agência. Também foram premiados Clovis Mello, 
da Cine, com o Destaque Profissional de Comunicação de Diretor de Comerciais; Ken Fujioka, 
da JWT, com o de Planejamento; Adriana Scalabrin, da Rede Globo, com o de Pesquisa; Aderi 
Costa, do Studio do Cais, com o de Fotografia; Sérgio Campanelli, da MCR, com o de Produção 
de Som; Gilberto Pires "Gibinha", da DM9DDB, com o de RTVC; João Eudes, da NBS, com o de 
Produtor Gráfico, e Sérgio Mugnaini, da AlmapBBDO, com o de Comunicação Digital. 
 
Além deles, pela primeira vez a ABP entregou os prêmios de Destaque Profissional de 
Comunicação de Design e de Marketing Promocional. Em Design, o grande premiado foi Fred 
Gelli, da Tátil Design, enquanto em Marketing Promocional o prestigiado foi Rafael Liporace, da 
Biruta Mídia Mirabolantes. 
 
Este ano, alem de entregar o prêmio a 20 profissionais do mercado, a entidade prestou uma 
homenagem especial a Ricardo Cota, secretário Estadual de Comunicação do Rio de Janeiro. O 
prêmio Destaque Profissional de Comunicação é promovido pela ABP desde 1943. 
 
BOAS PERSPECTIVAS 
 
Em seu discurso de abertura da premiação, o presidente da ABP Cyd Alvarez se mostrou 
otimista em relação ao futuro do mercado da propaganda, após um ano que classificou como 
complicado. "O cenário era ruim, mas, assim como falamos para nossos clientes investirem 
mesmo em época de crise, nós investimos. E quem fez isso vai sentir a retomada. 
 
Foi um ano difícil, mas passamos por ele e vamos sair fortalecidos. Aproveitando a presença 
do Júlio Ribeiro, digo que é hora de fazer e acontecer. Enfiar a cara e fazer está indústria 
crescer", defendeu. 
 
Ele também destacou o novo cenário do mercado de comunicação e a importância da 
integração. "A ABP procura ser um espelho do mercado e hoje digo que, quanto mais 
integrado, mais eficiente ele será na comunicação. Quando há dez anos pensaríamos que uma 



agência teria um arquiteto da informação ou um gerente de mídia social? Hoje, tudo tem que 
ser integrado. Nunca a big idea foi tão big", concluiu. 
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