
PROFISSIONAIS DO ANO

Criado há 25 anos com base

no slogan "Nada Substitui o

Talento", uma estratégia da

divisão comercial da Rede

Globo de Televisão para esti-

mular a criatividade publici-

tária do país o Prêmio

Profissionais do Ano movi-

mentou a capital paulista na

semana passada com um

evento diferenciado. Pela

primeira vez os vencedores

das etapas regionais recebe-

ram seus prêmios na festa

nacional da competição.

Os grandes vencedores da

25a edição foram a W/Brasil

com a campanha "Fnac

Natal", composta por três

comerciais, já premiados

com Leão de prata no Can-

nes Lions 2002.

Na categoria Mercado ven-

ceu o comercial "Vertical",

criado pela Leo Burnett para

a Fiat Ducatto. Na área insti-

tucional o filme "Metrô", da

F/Na/ca Saatchi & Saatchi.

para o Instituto Brasil Leitor,

de São Paulo, obteve a prefe-

rência dos jurados.

Realizada no espaço Tom

Brasil, a festa foi prestigiada

por cerca de mil convidados.

A apresentação foi de

Serginho Groismann ("Altas

Horas") e Ana Maria Braga

("Mais Você), com interfe-

rências do personagem

Louro José. Este ano concor-

reram 1.441 comerciais,
equivalente a 15 horas de co-

merciais. As análises foram

feitas por quatro júris regio-

nais e, finalmente, pelo na-

cional.

Apesar de já não estar na Leo

Burnett, onde foi co-presi-

dente, o sócio da Borghierh

José Henrique Borghi subiu

ao palco para receber o prê-

mio do apresentador Jô

Soares ao lado de Renato

Lóes, presidente da agência e

do diretor de criação Bruno

Prosperi.

Ruy Lindenberg, atualmente

na Leo Burnett, recebeu prê-

mio pela campanha da Fnac,

criada na época em que esta-

va na direção de criação da

W/Brasil. Jarbas Agnelli, di-

retor da série, também pro-

dutor e criador da trilha so-

nora, acompanhou Linden-

berg. Puro fair play.

O diretor-geral interino da

Rede Globo de Televisão, o

executivo Octávio Florisbal,

destacou a importância de

Yves Alves, Nelson Gomes e

Sinval de Itacarambi Leão,

criadores do prêmio. Atual-

mente, a direção é de Gil-

berto Leifert, diretor de rela-

ções com o mercado, sob a

coordenação de Toni Rodri-

gues.

"A Rede Globo sempre acre-

ditou que, além da informa-

ção, educação e entreteni-

mento, compete a ela ser um

veículo para o livre trânsito

da informação publicitária.
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Cena da campanha "Fnac Natal", criada pela W/Brasil Agnelli e Lindenberg recebem premiação no Tom Brasil

Soares, Lóes e Borghi: toque de humor e descontração

"Metrô ", da F/Nazca para o Instituto Brasil Leitor

Sempre acreditou que cabe a nageando estes profissionais

ela estimular o desenvolvi- que concebem e transfor-

mento do mercado publicitá- mam idéias criativas em co-

rio. Nada mais natural que merciais que divertem e in-

promover um prêmio home- formam", disse Florisbal.

"Vertical", da Leo Burnett, destaque da Fiat na competição

Fábio Fernandes, presidente da agência, representa a equipe


