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A 30° edição do Profissionais do Ano Sudeste Capitais consagrou as agências F/Nazca Saatchi 
& Saatchi e NBS como as grandes vencedoras da etapa da premiação que é voltada para os 
trabalhos veiculados no Rio de Janeiro e em São Paulo. Em uma festa realizada no espaço 
Vivo Rio, no Aterro do Flamengo, a Rede Globo divulgou os premiados nas categorias 
Campanha e Mercado. A F/Nazca ganhou o prêmio de melhor Campanha pelo trabalho 
"Sagatiba", criado para a cachaça Sagatiba. Já a NBS ficou com o prêmio em Mercado pelo 
comercial "Coral", criado para a Oi, que traz a trilha "Quem Ama Bloqueia". As duas agências 
receberão os prêmios no dia 25 de novembro, durante a premiação da etapa nacional, em 
São Paulo. Esta etapa contou com 143 inscrições; 189 comerciais concorreram aos prêmios. 
 
A campanha da F/Nazca premiada no Profissionais do Ano mostra várias situações incouns, 
difíceis de serem explicadas. Em um dos comerciais, um casal assiste a uma peça que 
emociona a mulher. Quando ela começa a chorar, o marido entrega à esposa, que olha 
assustada, uma lingerie vermelha para que ela enxugue as lágrimas. Já em outro comercial, 
um abacaxi gigante aparece no meio de uma plantação. A campanha busca mostrar que a 
Sagatiba também é algo tão extraordinário que fica difícil de ser explicado. O filme premiado 
tem direção de criação de Fábio Fernandes e Eduardo Lima e criação de Fábio Fernandes, 
Marcelo Nogueira e Alexandre Pagano. A direção é de Cláudio Borelli com produção da Killers 
e trilha da Resis. A pós-produção é da Tribbo Post. Eduardo Lima, diretor de criação da 
F/Nazca, destacou a importância do prêmio. "O Profissionais do Ano é da Rede Globo, a maior 
rede de TV do País. Ou seja: ganhamos o maior prêmio da TV brasileira. De novo. Ganhar no 
Profissionais é tão difícil quanto aprovar campanha boa. É tão difícil quanto campanha boa 
passar pela pesquisa. É tão difícil quanto a pesquisa mandar ir pro ar. A gente está feliz de 
passar pelo funil, Ganhamos com Sagatiba. Mas o porre será de Skol", brincou, 
homenageando outro cliente da agência que tinha um trabalho concorrendo na categoria 
Mercado. Além da campanha de Sagatiba, concorreram outros dois trabalhos: "Limão", da 
Lew'Lara\TBWA, criado para o site Limão.com.br, e "Sócio-Torcedor", da W/Brasil para o São 
Paulo Futebol Clube. 
 
Na categoria Mercado, . que prestigia um comercial de produto ou serviço, a NBS foi a 
vencedora com "Coral", criado para a Oi; ela também levou este prêmio no ano passado. O 
comercial tem a trilha "Quem Ama Bloqueia", que se tornou hit e antecipou o desbloqueio de 
aparelhos de celular, regulamentado no começo do ano pela Anatel (Agência Nacional de 
Telecomunicações). No filme, marcado pelo bom humor, um apresentador caricato informa 
que "o seu celular é nosso", fazendo alusão ao fato de, apesar do consumidor adquirir o 
aparelho, ele pertencer à operadora, já que não pode ser desbloqueado permitindo que o 
cliente mude de empresa quando desejar. Intercalando com cenas do apresentador, um coral 
"cômico", com pessoas algemadas, canta a trilha que traz frases como "o seu celular é nosso, 
você comprou, mas ele é nosso". O comercial tem criação de André Lima, Marcello Noronha, 
Renato Jardim e José Luis Vaz, com direção de criação de André Lima e Pedro Feyer. A 
direção é de Rodrigo Pesavento com produção e pós-produção da Zeppelin Filmes. A trilha é 
da Voicez. Nesta edição, também concorriam na categoria outros quatro filmes. A 
AlmapBBDO disputou o prêmio com "Chuveiro", criado para a Panamerica-na Escola de Arte e 
Design; já a Lew'Lara\TBWA concorria com "Comidas", criado para a Fruthos. A F/Nazca 
também 'estava na disputa com "Mestres do Vinil", criado para a Skol, e a DM9DDB com "São 
Pedro", desenvolvido para Sundown. André Lima, sócio e diretor de criação da NBS, também 
destacou a importância do prêmio. "Todo o mercado sabe como é difícil ganhar o Profissionais 
do Ano. E nós ganhamos, pelo segundo ano consecutivo. Ano passado com a Coca-Cola, este 
ano com a Oi. Acho que isso reflete a consolidação do pensamento e do trabalho da NBS. A 
maneira como a gente lida com o negócio gera aquele tipo de cumplicidade e confiança dos 
clientes que está na origem dos trabalhos vencedores". Ele ressaltou que é motivo de orgulho 
enorme ter criado a campanha do desbloqueio, que mobilizou a população, os políticos e as 
agências reguladoras, modificando para sempre o mercado de telefonia. "É raro termos a 
chance de criar um movimento que realmente faça o engajamento das pessoas numa causa, 
e nós conseguimos isso". 
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