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Rede Globo realizou na semana pas
sada, em São Paulo, a etapa nacional 

da 33a edição do Profissionais do Ano. A 
premiação tem o objetivo de destacar os 
melhores comerciais veiculados nas emis
soras da rede. 

A grande vencedora da categoria Merca
do foi a F/Nazca S&S, com o filme "Argen
tinos no samba" criado para Skol com pro
dução da Cine. O comercial venceu outros 
sete finalistas, sendo quatro criados pela 
Almap: "Avião" para O Boticário; "Aviãozi-
nho" para Gol Linhas Aéreas; "Boca torta" 
para Twix; e "Ovelha nuvem" para Volkswa
gen. Os outros três finalistas foram "Beto" 
da F/Nazca para Skol; "Narcisos" também 
da F/Nazca para Honda Automóveis; e 
Garota Folgada, da Giovanni+DrafFCB 
para Sky. 

Sobre o filme vencedor, Pedro Prado, 
redator da F/Nazca, contou que o projeto 

realizado na época da Copa do Mundo de 
2010 foi uma grande aposta da agência: "É 
sempre bom conquistar um prêmio com 
uma boa ideia e ainda mais dentro de um 
universo tão divertido quanto o futebol e 
mais ainda quando se pode sacanear os 
argentinos" diverte-se. 

Na área de Campanhas, a AlmapBBDO 
faturou o prêmio com "Vai que" desenvol
vida para Bradesco Seguros, com produ
ção da 02 Filmes. O diretor de criação da 
Almap, Marcos Medeiros classifica o Pro
fissionais do Ano como sendo o prêmio 
mais importante da mídia eletrônica bra
sileira para a publicidade. "Só consegui
mos vencer pela ousadia do anunciante, 
que mesmo sendo líder no seu segmento 
não teve medo de arriscar em uma campa
nha com tom diferente" elogia. A campa
nha de Bradesco Seguros concorreu com 
outras duas: "Gol do Brasil" também da 

Almap para Volkswagen; e "Lugar com
pleto" da Talent para Ipiranga. 

Já na categoria Institucional, a vencedora 
foi a Giacometti, com "Entrega" criada para 
o Sebrae com produção da 02 Filmes. As 
demais concorrentes eram "Sogro" da Sta
ff, para Alerj; e "Túnel" da Artplan para Mi
nistério das Cidades. "Temos uma parceria 
muito boa com o Sebrae e é bom colher re
sultados como este" frisa Wesley Santos, di
retor de criação da Giacometti. 

Além da etapa Nacional, o Profissionais 
do Ano realizou durante o ano as regionais 
Sudeste Interior, Norte-Nordeste, Leste-
-Oeste, Sul e Sudeste Capitais. 

Ao todo foram inscritas 1.312 peças, com 
veiculação em até 31 de março de 2011. Na 
etapa Nacional foram 279 inscritos, sendo 
122 nas categorias Mercado e Campanha. 
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