
Quando Christina Aguilera 
errou parte da letra do hino dos 
Estados Unidos, durante a fi nal do 
Super Bowl — repetindo lá o que 
por aqui transformou Vanusa em 
hit da internet —, ela estava diante 
da maior concentração de pessoas 
que já assistiu a um programa na 
televisão norte-americana. Uma 
audiência estimada em 111 mi-
lhões de pessoas acompanhou a 
vitória do Green Bay Packers sobre 
o Pittsburg Steelers, por 31 a 25.

Ocorre que os critérios para 
defi nição do preço a ser pago pelas 
marcas que querem aparecer em 
30 segundos no intervalo desse 
espetáculo, de aproximadamente 
US$ 3 milhões, envolvem não 
somente a quantidade de pessoas 
atingidas, mas, principalmente, a 
expectativa de que os comerciais 
geram tanto nas redes sociais 
quanto no marketing boca a boca. 

“A nação está ali prestando a 
atenção e querendo ver os comer-
ciais. As pessoas vão ao banheiro 
durante o jogo, para não perder os 
comerciais. É algo cultural”, afi rma 
Anselmo Ramos, vice-presidente 
nacional de criação da Ogilvy. An-
tes de assumir o cargo, em maio 
de 2007, ele atuou por 12 anos 
fora do Brasil, com passagens pela 
Europa e Estados Unidos, onde 
acompanhou o burburinho que 
envolve o Super Bowl.

Sob o ponto de vista de um 
profi ssional de criação, afi rma, o 
Super Bowl é o auge. “É um gran-
de marco para um criativo guiar 
um comercial para o evento. E 
os melhores diretores de cena do 
mercado fi cam com as agendas 
fechadas entre setembro e janeiro 
para emplacar quatro ou cinco 
fi lmes”, conta Ramos. Por conta 
disso, o mínimo que os telespec-
tadores esperam dos intervalos é 
o melhor da publicidade mundial.

 
A melhor roupa

Para Alexandre Peralta, sócio-
fundador da PeraltaStrawberry
Frog, o evento trouxe bons co-
merciais neste ano, mas eles não 

O melhor e o pior da publicidade
Intervalos do Super Bowl 2011 tiveram Eminem, Darth Vader, humor, polêmica e decepções
Felipe Turlão

são necessariamente bons termô-
metros da propaganda  cotidiana 
dos Estados Unidos. “Todo mundo 
se prepara para o evento como 
se estivesse vestindo a melhor 
roupa para uma festa”, compara. 
Para ele, o grande destaque cria-
tivo foi o fi lme da Deustch para a 
Volkswagen, que trazia um garoti-
nho vestido de Darth Vader e exe-
cutando movimentos típicos do 
personagem em sua casa. “É um 
roteiro bem construído em cima de 
características do produto. O fi lme 
demora a mostrar o carro e muita 
gente reclamou. Mas isso acaba 
preparando o consumidor para 
uma aparição poderosa do carro”, 
opina. “Certamente vai levar um 
Leão de Ouro em Cannes”, aposta.

Peralta observa que o mer-
cado automobilístico foi o que 
melhor aproveitou o Super Bowl, 
salientando os comerciais de Audi 
e, principalmente, o de Chrysler, 
que exibiu um manifesto em prol 
da cidade de Detroit, que foi muito 
afetada pela crise do segmento 
nos últimos anos. Anselmo Ramos 
também elogia este fi lme, criado 
pela Wieden + Kennedy e com 
trilha de Eminem. “É pertinente e 
corajoso para uma marca levar ao 
ar um texto manifesto de dois mi-
nutos, embora defendendo a velha 
posição do ‘buy america’”, analisa.

Risos e assombro
Além de causar buzz, os comer-

ciais típicos de Super Bowl têm 
algumas características peculiares, 
como a alta qualidade de produção. 
Ramos diz que muitas ideias não 
tão boas acabam se sobressaindo 
por causa do capricho. “É quase o 
contrário do que ocorre no Brasil, 
onde há muitas ideias boas que não 
vingam por conta da produção”.

Além disso, não dá para falar 
no evento sem lembrar do humor. 
“Durante o intervalo, as pessoas 
querem rir e os comerciais mais 
notados são os que trazem essa 
característica, como o do Darth 
Vader, da Volkswagen”, aponta 
Ramos. “E dos dez comerciais favo-

questão do humor é a Bud Light. 
“A marca manteve sua tradição 
de humor e irreverência, com o 
Product Placement estrelado por 
cachorros e o Extreme Makeover, 
em que um casal chega para ver 
como fi cou sua cozinha após as 
modificações que eles pediram. 
Na verdade, era a mesma cozinha, 
mas com uma caixa de Bud Light 
em cima da mesa, o que fez toda a 
diferença”, diverte-se. Outra ten-
tativa de causar risos no público, 
mas que passou longe da lista de 
favoritos, foi a do comercial de Best 
Buy estrelado pela improvável du-
pla Justin Bieber e Ozzy Osbourne.

Claro que, em se tratando de 
um evento desse porte, sempre há 
muita polêmica. Como o fi lme do 
site de compras coletivas Groupon, 
que fez uma brincadeira com o 
Tibete e gerou ira de entidades de 
direitos humanos. Na peça, o ator 
Timothy Hutton afi rma que a cul-
tura do país está em risco, mas com 
o decorrer do fi lme percebe-se que 
a ideia é promover uma promoção 
de um prato à base de molho curry. 
“Apesar do tema politicamente 
incorreto, foi muito corajoso levá-lo 
ao ar em um espaço muito policia-
do”, considera Peralta.

E também há decepções. Tal-
vez a maior deste ano tenha sido o 
fi lme de Motorola com referências 
ao clássico 1984, da TBWA para 
a Apple. A intensão é dizer que, 
agora, quem está preso à mesmice 
é o usuário da rival. A peça divul-
gava o tablet Xoom, com suporte 
Android, rival do iPad.

Menos riscos
Mas, naturalmente, nem tudo 

foram flores nos intervalos do 
Super Bowl. “Cerca de 40% dos 
comerciais não chegaram lá, tanto 
de anunciantes que estrearam 
nessa edição como de velhos co-
nhecidos”, avalia Peralta.

Ramos também não equipara 
o que viu em 2011 às melhores 
performances de anos anteriores. 
“Faltou um comercial emblemá-
tico e que tivesse caído na boca 
do povo. Em anos anteriores, 
tivemos peças da Budweiser, como 
‘Wassup’ e a dos sapos, e Monster, 
com ‘When I grow up’”, relembra. 
“Talvez seja até um refl exo do mo-
mento da publicidade dos Estados 
Unidos. Os clientes acabam fi can-
do mais apreensivos e arriscam 
menos”, acredita. 

Sua maior implicância é com os 
fi lmes de Godaddy.com estrelados 
por Danica Patrick, a piloto e musa 
da Fórmula Indy. “A temática de 
sexo funcionou muito bem quando 
se lançou a marca e todo mundo 
passou a conhecê-la. Mas a fórmula 
está fi cando desgastada e os co-
merciais apelativos. Chegou a hora 
de a marca se reinventar”, critica.

Todos os comerciais 
veiculados nos 
intervalos do Super Bowl 
2011 no M&M Online: 
http://bit.ly/e5QPoi

Assista

COMERCIAIS MAIS LEMBRADOS COMERCIAIS MAIS QUERIDOS

1o “Pug attack”, da Goodby Silverstein & Partners para Doritos 1o “The force”, da Deutsch para Volkswagen
2o “Wild west”, da Anomaly para Budweiser 2o “Carma”, da Richards Group para Bridgestone
3o “The best part”, da Good by Silverstein 
& Partners para Doritos

3o “Cat”, da Grey Group para E-Trade

4o “First date”, da TBWA/Chiat/Day para Pepsi Max
4o “The best part”, da Good by Silverstein 

& Partners para Doritos
5o “Torpedo cooler”, da TBWA/Chiat/
Day para Pepsi Max

5o “House sitting”, da Good by Silverstein 
& Partners para Doritos

6o “Logging”, da BBDO para Snickers 6o “Black beetle”, da Deutsch para Volkswagen
7o “House sitting”, da Good by Silverstein 
& Partners para Doritos

7o “American family”, da Grey Group para NFL

8o “American family”, da Grey Group para NFL 8o “Born of fi re”, da Wieden & Kennedy para Chrysler
9o “New .CO Girl”, da In-house para GoDaddy.com 9o “Dog sitter”, da DDB para Bud Light

10o “Hack job”, da Cannonball para Bud Light
10o “Release the hounds”, 

da Venables, Bell & Partners para Audi
Fonte: Nielsen

Preferido do público, o comercial do míni Darth Vader 
chegará a Cannes favorito a Leão de Ouro

Fórmulas ultrapassadas como a temática sexista de Godaddy.com deveriam ser reinventada

Doritos recorreu ao humor tradicional e foi o mais lembrado pelo público

O “corajoso” manifesto de dois minutos da Chrysler em 
prol de Detroit teve a participação de Eminem

ritos, quatro têm animais. Por isso, 
se fi ca uma lição do Super Bowl é 
que devemos usar animais”, brinca.

Mesmo com Doritos dominan-

do a lista de comerciais favoritos, 
inclusive com “Pug attack”, o 
comercial mais lembrado, Peralta 
diz que quem merece aplausos na 
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