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A McCann-Erickson é a criadora do comercial mais lembrado pelos empresários brasileiros. Com a 
campanha da Coca-Cola , a agência assumiu a liderança em setembro, segundo levantamento 
feito pelo DCI com 276 executivos de diversos setores da economia. A Young&Rubicam (Y&R), 
que na pesquisa anterior dividia o primeiro lugar com a McCann pelo comercial da Casas Bahia , 
caiu três pontos percentuais e aparece agora na quarta colocação. Segundo dados do Ibope 
Monitor , a McCann é a segunda maior agência do País em investimentos, ficando atrás apenas da 
Y&R. Até setembro, a agência de Nova York criada pela associação de Harrison McCann e Alfred 
Erickson movimentou no Brasil R$ 720 milhões em espaços na mídia.  
 
Seguindo um movimento crescente, a Africa assumiu a segunda e terceira colocações na 
preferência empresarial com os comerciais da Assolan e do Banco Itaú , respectivamente. A 
terceira posição no ranking foi também dividida, com a Ogilvy , que manteve o bom desempenho 
da campanha ‘Curvas’ para o sabonete Dove, e a Giovanni,FCB — novidade dessa pesquisa —, 
que chegou à terceira posição com as peças que marcam o reposicionamento da Kaiser no 
mercado nacional.  
 
Susan Betts, diretora executiva de estratégia da FutureBrand , consultoria de branding, afirma 
que para haver um reposicionamento é preciso estudar em que estágio a marca se encontra 
dentro do plano de comunicação da empresa. “Precisamos entender qual é o objetivo dessa 
marca: gerar lembrança por volume com campanhas de quantidade, ou por vínculo emocional, 
com campanhas de qualidade”, disse. Susan acredita que as ações que se encontram no período 
quantitativo, como é o caso da forte marca da Casas Bahia, devem trabalhar o aspecto qualitativo 
das campanhas, para assim criar um vínculo afetivo do consumidor com a marca. 
 
Peças 
 
A Coca-Cola chegou ao topo com a campanha intitulada “Todos falamos futebol”. Criado pela 
argentina Santo Buenos Aires e adapatado pela McCann, o comercial “Rivalidades”, apresenta 
efeitos de computação gráfica que deram vida a personagens feitos de massinha em 3D. Mônica 
Horcades, diretora de marketing da Coca-Cola Brasil, afirma que ainda não há uma data certa 
para o fim da campanha, mas é certo que a marca fará algo especial para o Natal. “Sabemos da 
responsabilidade que temos, por isso tentamos fazer o nosso trabalho cada vez melhor”. 
 
De acordo com o diretor de atendimento da Africa, Marcio Santoro, as campanhas da Assolan e 
Banco Itaú permanecerão no ar até o final do ano. Segundo ele, quando uma agência consegue 
fazer uma curva de recall ascendente, o processo de baixa tende a ser mais lento que o de 
subida. “O mesmo não acontece em empresas que têm um formato de comunicação insistente. É 
preciso mudar para continuar sempre o mesmo”, afirma. 
 
Para o Natal, Santoro afirma contas como a do Banco Itaú deverão ter suas verbas reforçadas, 
para aproveitar a chegada do abono salarial. Entre os destaques da Africa, ele cita também a 
campanha da Brahma (‘Olé’) e as últimas peças da Vivo . Para este ano, o executivo estima que o 
a agência de Nizan Guanaes cresça 20% sobre a receita de R$ 476,8 milhões alcançada em 2004, 
segundo o Ibope Monitor. Hoje com nove contas, Santoro ressalta que a Africa não deverá fechar 
novos contratos neste ano. “Nossa intenção é manter esse número e continuar sendo uma 
agência com uma carteira de clientes pequena”, disse. 
 
Daniela Glicenstajn, diretora de atendimento da marca Dove na Ogilvy, adianta que a campanha 
‘Curvas’, termina nesse mês. Para o final do ano, a agência prepara uma evolução da campanha 
de verão do ano passado: ‘O sol nasceu pra todas’. “Vamos convidar as mulheres a curtir o verão 
sem neuroses”, comenta. De acordo com a executiva, em setembro fez um ano que a Dove 
entrou no ar com ações baseadas na ‘Real Beleza’. Desde lá, foram quatro campanhas.  



“Essa última, das curvas, chama a atenção por mostrar mulheres que não estamos acostumados a 
ver nos comerciais de televisão”. A Ogilvy encerrou 2004 em 3º lugar no ranking do setor, com a 
compra de R$ 764,3 milhões em mídia e faturamento de R$ 1 bilhão. Luiz Musa, diretor-geral da 
agência, espera um crescimento de 15% neste ano.  
 
Em quarto lugar, além da Casas Bahia, a Y&R marcou presença com o comercial da Telefônica . 
Junto com ela, dividiram a colocação as agências Leo Burnett , com a peça ‘Carlos’ da Fiat, que 
divulga a primeira minivan da marca, batizada de Idea; Fisher América , pela Nova Schin e Agnelo 
Pacheco , que promove as campanhas para os ministérios da Saúde e do Turismo do Governo 
Federal. A Ogilvy também foi citada pelo comercial da Motorola e a Talent , que na pesquisa 
anterior apareceu em 3º lugar pela peça da Semp Toshiba , chegou agora à quarta colocação com 
pelo Grupo Ipiranga .  
 
A conta da global da Motorola, com verba de publicidade estimada em US$ 100 milhões, foi 
entregue em setembro para a Almap/BBDO . Para o Brasil, a empresa afirma que por enquanto 
não planeja trocar de agência.  
 
A Kaiser alcançou bons resultados com a campanha que marca o novo posicionamento da marca 
na mídia nacional. Sob o slogan “Kaiser: viver é a melhor coisa do mundo”, criado pela 
Giovanni,FCB, a campanha consumirá até dezembro R$ 100 milhões dos R$ 180 milhões 
disponíveis no orçamento anual de marketing da cervejaria canadense Mölson no Brasil, detentora 
da marca. A campanha deu continuidade à anterior ‘Vem, Kaiser vem’ e tenta sair do comum dos 
comerciais de cerveja.  
 
Isso porque, segundo o diretor de criação da Giovanni,FCB, Fernando Campos, está claro que o 
consumidor não vê diferença entre as campanhas do segmento, que sempre destacam mulheres, 
futebol e praia. “Assim que assumimos a conta da Kaiser, em novembro, tínhamos que agir rápido 
para estagnar a sangria pela qual a marca passava com queda de market share e baixo nível de 
lembrança.  
 
Primeiro fizemos peças iguais ao do mercado, para depois destacar a marca com essa última 
campanha, que nesse mês ganhou quatro novos comerciais com uma deusa que melhora a vida 
das pessoas”. Na campanha anterior, que teve extensão para a internet, a Kaiser apresenta cenas 
da vida real dentro do rótulo da garrafa da bebida. “Além da Kaiser, só a Skol tem um forte 
posicionamento na cabeça do consumidor”, conclui. 

 
 
Leia Mais 
 
Coca-Cola tem as campanhas mais lembradas 
 
A Coca-Cola reforça investimentos neste final de ano. Recentemente, a empresa lançou uma nova 
versão do refrigerante Sprite, sua segunda marca mais vendida no mundo e líder nacional no 
segmento limão. Neste mês a McCann-Erickson lançou campanha para a promoção “Os 
Convocados.Com” no site da Coca-Cola. Em troca das tampinhas do refrigerante os participantes 
acumulam pontos para concorrer a cinco pacotes de viagem para Copa do Mundo. A promoção, 
via Internet, terá um plano de mídia integrado.  
 
Com criação da agência DPZ , a Coca-Cola promove neste mês uma nova campanha de 
responsabilidade social. Além disso, a NBS criou a campanha do chá gelado Nestea , da Coca-
Cola, que entrou no ar em setembro com divulgação nos principais portais on-line e ações de 
degustação nas ruas. A marca lançou na semana passada sua nova embalagem ‘pop’, inspirada 
nos anos 70. 
 
Fonte: DCI, São Paulo, 27 out. 2005, Serviços, p. B-2. 


