
Filme 'Deixa, Deixa', da AmBev, vai ao ar por engano  
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Comercial foi ao ar apenas uma vez por deslize, diz AmBev, como 2ª versão do filme 
"Teste surdo"  
 
Um deslize dos responsáveis pela mídia da Antarctica, segundo informa a assessoria de 
comunicação da AmBev, criou uma nova "saia justa" para a companhia, na guerra 
travada ao longo da semana com a Schincariol. 
  
Preparada para revidar uma possível ação da Fischer América para a Nova Schin no 
Conselho de Auto-Regulamentação Publicitária (Conar), a AlmapBBDO criou uma 
segunda versão do comercial "Teste surdo". Nessa produção, o mesmo ator da 
campanha afirma que "estão querendo tirar a campanha do 'teste surdo' do ar". Na 
ambientação, todos os atores estão com fones de ouvido e o pedido é para que deixem 
o filme no ar. No final do roteiro, surge o "deixa, deixa", em alusão ao "Experimenta" 
da Nova Schin. 
  
Em entrevista ao Meio & Mensagem Online hoje pela manhã, o sócio e diretor de 
criação da AlmapBBDO, Marcello Serpa, negou a veiculação de qualquer filme além do 
"Teste surdo", ao ser questionado sobre a informação ainda não confirmada da 
veiculação do comercial. A reportagem teve acesso a uma cópia do filme, enviada por 
e-mail, e pôde compravar a existência da produção. O arquivo traz a assinatura do 
clipping eletrônico do Arquivo da Propaganda, que capturou a exibição do filme. 
  
Explicação  
  
Segundo explica a AmBev, o filme não só existe como foi realmente veiculado. A 
companhia justificou a veiculação pelo fato de ter sofrido ontem um ação pedindo a 
suspensão da campanha no Conar. Ao ser informada sobre a ação, decidiu autorizar a 
veiculação. 
  
Depois de tomada a medida, a AmBev verificou que a referida ação não era 
proveniente da Schincariol e  tampouco da Almap, mas de um cidadão comum, 
expediente legítimo dentro das normas de auto-regulamentação. Por precaução, afim 
de evitar qualquer tipo de novo litígio com a Schincariol, decidiu rapidamente 
suspender a veiculação. Por um deslize, o comercial acabou sendo exibido apenas uma 
vez, na grade local da Rede Globo. 
  
Procurada, a Fischer América informou que está estudando o caso e ainda não decidiu 
se vai tomar medidas legais a respeito do assunto.  
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