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Os comerciais que abordam aspectos 
relacionados ao futebol costumam 

ser provocativos e bem-humorados. A ló-
gica não é diferente com as campanhas 
que estrearam desde a semana passada, 
quando foram de� nidas as últimas sele-
ções classi� cadas para a Copa de 2014.

O banco Itaú lançou filme que procu-
ra reproduzir de forma  realista como será 
o sorteio das chaves da Copa. A produção 
envolveu 500 figurantes e cem profissionais 
da Africa e da O2 Filmes, agência e produ-
tora que executaram a ideia de ressaltar a 
tensão e expectativa que envolve os desti-
nos das seleções classificadas — especial-
mente aquelas que serão “condenadas” a 
enfrentar o Brasil logo na primeira fase. 

Ao mesmo tempo em que protagoni-
za provocação às outras seleções, o Brasil 
também é alvo. Mais especificamente dos 
uruguaios, que ganharam a Copa de 1950, 

também disputada no País. Logo após a 
seleção do Uruguai garantir a classifica-
ção, ao passar pela Jordânia na repesca-
gem, estreou o comercial “Fantasma del 
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Fantasma do Uruguai passeia no Rio e torcedores rezam para não cairem na chave do Brasil

50”, criado pela Notable e produzido pela 
Metrópolis Films para a Puma, fornece-
dora dos uniformes da equipe uruguaia. 

O filme mostra um homem vestido com 
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um lençol azul celeste, como a do unifor-
me do Uruguai, passeando pelo Rio de 
Janeiro e assustando as pessoas. A ideia, 
segundo a agência, estava pronta há me-
ses, mas era preciso aguardar a confirma-
ção da classificação. No dia 13, quando o 
Uruguai venceu a Jordânia por 5 a 0, no 
primeiro jogo da repescagem, as equipes 
da agência e da produtora vieram ao Bra-
sil para as gravações. 

Portugal e Suécia, que disputaram  outra 
vaga também tiveram suas campanhas 
provocativas. No caso dos patrícios por-
tugueses, que levaram a melhor no cam-
po, a ideia da Torke+CC foi irritar Cristiano 
Ronaldo, jogador da própria seleção, mas 
que segundo a lenda só joga bem quando 
é provocado. A agência, que mantém um 
escritório em São Paulo, criou o portal Por 
Portugal, irrita o Ronaldo, onde um gerador 
de incentivo criava frases compartilháveis 
em redes sociais, como “Eu até gosto do 
Cristiano Ronaldo quando ele está a fazer 
o que sabe fazer de melhor: pentear-se”.

Já na Suécia, quem resolveu brincar foi 
a Pepsi. Mas o tiro saiu pela culatra. Um 
anúncio criado para a marca mostrava um 
boneco de Cristiano Ronaldo, no estilo vu-
du, amarrado a uma linha de trem, com 
a mensagem “Vamos passar por cima de 
Portugal”. A ideia repercutiu de forma mui-
to negativa entre os portugueses e a Pepsi 
foi obrigada a pedir desculpas. Houve rea-
ção pesada nas redes sociais e uma página 
chamada “Nunca mais vou beber Pepsi” 
atraiu mais de 30 mil seguidores. Consu-
midores portugueses também inundaram 
a página da Pepsi sueca com comentários 
negativos. Nesse caso, a provocação pare-
ce ter passado do ponto.
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 35, n. 1587, p. 26, 25 nov. 2013.




