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Com uma ação ousada, mas com os valores de investimentos guardados a sete chaves, a Pepsi 
anuncia a veiculação da nova campanha de mídia de seu refrigerante principal.  
 
A ação, lançada hoje, mundialmente, conta com a participação dos jogadores Ronaldinho Gaúcho, 
Roberto Carlos, David Beckham, Fernando Torres, Raul Gonzalez e Rafael Van der Vaard.  
 
Batizado de Surf, o filme da campanha é o quarto produzido pela AlmapBBDO para o pool 
internacional de Pepsi. 
 
Gravada em 2004, a campanha tem locações de uma ilha de Fiji e outra na Espanha. O comercial 
apresenta os jogadores surfando e jogando bola ao mesmo tempo sobre uma prancha, com 
manobras radicais. O filme faz parte da campanha mundial “Arrisque mais. Viva mais” (Dare for 
More) do refrigerante, e o Brasil será o primeiro país a assistí- lo. A estréia será nesta semana, 
durante o horário nobre da Rede Globo.  
 
Surf será veiculado posteriormente em outros países da Europa, América Central e do Sul e na 
Austrália.  
 
A Pepsi lançou latas e rótulos com o tema da campanha, que será divulgada nos pontos-de-venda 
  
Segundo Marcello Serpa, diretor de criação da campanha, “os filmes exigiram o maior 
investimento da propaganda brasileira até hoje”, sem informar valores. 
 
“Entre todos os clientes da agência, esse filme teve investimento três vezes maior do que o filme 
mais caro que já fizemos até hoje”, disse Serpa, que também não citou o cliente cujo filme teria 
sido o mais caro. A campanha terá veiculação pelo próximos três meses. 
 
Depois da estréia, Surf será veiculado em versões de 30 e 60 segundos, inicialmente em São 
Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Bahia.  
 
A campanha também se estenderá à Internet. Um hotsite com game e versões do filme estarão 
no site da Pepsi <www.pepsi.com.br>. A divulgação comercial conta ainda com ações feitas nos 
portais Terra , MSN , Yahoo , AOL , Fulano e Vírgula .  
 
DCI, São Paulo, 24 fev. 2005, Serviços, p. B2 
 


