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júri formado pelos profissionais da ABM (Academia Brasileira de Marketing) definiu no
último dia 21, os 30 vencedores do
25° Prêmio Veículos de Comunicação - 28 veículos divididos em
categorias que abrangem todos
os meios de comunicação, mais
dois profissionais - de Veículo do
Ano, cujo escolhido foi Fred Müller, diretor executivo comercial da
Globosat e o Profissional de Mídia
do Ano, prêmio que irá para Luiz
Ritton, vice-presidente de mídia
da Lew'Lara\TBWA (veja tabela ao lado com os vencedores).
Os eleitos foram escolhidos a partir de uma pré-seleção de três finalistas, indicados após consulta
a mais de 500 profissionais de mídia das principais agências brasileiras, que apontaram espontaneamente seus veículos favoritos do
ano nas diferentes categorias da
premiação. A trajetória, contribuição ao mercado, credibilidade
e atuação no ano de 2011 foram
quesitos que contaram para a escolha dos vencedores - tanto dos
veículos quanto dos dois profissionais. Müller, por exemplo, está
à frente do comercial da Globosat,
programadora que reúne alguns
dos principais canais da TV por
assinatura do país. Casos de GNT,
Multishow, Viva, Canal Brasil,
SporTV (também premiado nessa edição), entre outros. Já Ritton
comanda a área de mídia de uma
das agências mais criativas da publicidade brasileira, que esse ano
se destacou por diversos cases entre eles, "Pôneis malditos", para
Nissan, o vídeo publicitário com
mais aeessos na internet brasileira no ano de 2011.
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Produzida pela Agência Tudo,
a festa de entrega do Prêmio Veículos ocorre no primeiro trimestre de 2012, quando os vencedores irão receber o troféu O Comunicador, obra do artista plástico
mineiro Cássio Lázaro.
Fonte: Propmark, São Paulo, 28 nov. 2011, p. 46.

