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O comercial ‘Experimenta, experimenta’, da marca de cerveja Schincariol , deu à agência Fischer 
América o primeiro lugar no ranking das agências mais lembradas entre os empresários. O DCI 
ouviu 123 entrevistados, entre diretores de marketing e empresários de diversos segmentos, 
durante todo o mês de outubro.  
 
Segundo o diretor de marketing do HSBC Bank Brasil , Glen Valente, a propaganda foi criativa e 
despertou interesse. Para ele, a Schin “optou pelo jargão 'Experimenta' para dar a sensação de 
um convite ao consumidor”, avaliou. 
 
A Fischer América Comunicação Total é o carro-chefe da Holding Totalcom , maior grupo brasileiro 
de comunicação, de acordo com ranking auditado do setor. A agência, uma multinacional, iniciou 
o processo de transnacionalização para a América Latina e mercado hispano-americano com o 
objetivo de se tornar especialista nesta região. Hoje, conta com agências próprias em São Paulo, 
Rio de Janeiro, Porto Alegre, Curitiba, Brasília, Caracas, Cidade do México e Miami.  
 
Um voto a mais 
 
Na pesquisa do DCI, a Fischer recebeu um voto a mais do que a segunda colocada — a África . 
Com os comerciais da Brahma e do Banco Itaú , a África teve 20 votos. Para Andréas Gyarfas, 
dono da GCA Arquitetura , empresa que passou a integrar a rede de escritórios de arquitetura 
World-Wide-Architecture (WWA), o comercial “O Itaú Foi Feito Para Você” é um dos melhores 
criados este ano.  
 
Com empate técnico, o terceiro lugar ficou entre a F/Nazca (responsável pela propaganda da Skol 
“Ilha Quadrada”), e a AlmapBBDO (pelas campanhas de mídia para a Antarctica , Carrefour , 
Gatorade , Gol Geração 3 e Embratel ). Com a Coca-Cola , a McCan-Erickson ficou em 4º lugar no 
ranking. Na quinta colocação, os comerciais do Banco do Brasil e Unibanco deram à Lowe Loducca 
o título de uma das agências mais lembradas. Com a Bombril , a W/Brasil ficou em sexto lugar na 
memória dos empresários. Na área automobilística, a LewLara ficou em sétimo, pelo comercial da 
marca de pneus Firestone.  
 
Na área de saúde, a campanha da rede de farmácias Pague-Menos deu à Mídia Comunicação o 
oitavo lugar, seguido, em 9º, da agência de publicidade DPZ, com votos de uma campanha para o 
Banco Real . A 10ª colocação ficou com a Ogilvy , lembrada pela campanha para a rede de 
franquias 10 Pastéis . 
 
Mote das campanhas 
 
Um dos comerciais comentados foi o com o ator Carlos Moreno, conhecido como garoto-
propaganda da Bombril. Ele apareceu em uma campanha da W/Brasil, com o mote "Bombril, a 
marca da maioria". A verba estimada na campanha foi de R$ 5 milhões. O comercial foi criado por 
Washington Olivetto, Ricardo Freire e Gime. 
 
Outra campanha badalada foi a realizada pela África para o banco Itaú: "Feito pra você", famosa 
especialmente por sua mídia exterior.  
 
A campanha parece ter atendido às necessidades do cliente - pela abrangência do maior target 
possível. Em outras palavras, "desenvolveu uma campanha não apenas focada num público alvo, 
mas para vários segmentos sociais, afinal, além de manter seu público, toda empresa quer 
conquistar mais e mais clientes", ressaltou Francisco Carlos Tierno, proprietário da PUC 
Propaganda . 



Garantindo ser a agência mais premiada do mundo em 2004, de acordo com pesquisa americana 
do Gunn Report , divulgada anteontem, em Londres, a AlmapBBDO está à mil. Entre os mais 
comentados na pesquisa, Antarctica, Carrefour e Embratel foram lembrados.  
 
Segundo a assessoria, alguns trabalhos produzidos pela AlmapBBDO, este ano, foram premiados 
em festivais nacionais e internacionais — para FedEx , Pepsi Twist , Mizuno e Embratel, por 
exemplo, se destacaram.  
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