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A Young&Rubicam (Y&R) é a agência de publicidade mais admirada em 2005 pelas 
peças criadas para a Casas Bahia, maior varejista de móveis e eletroeletrônicos do 
País. Em média, a agência foi indicada por 10% dos mais de 3,7 mil empresários e 
dirigentes de empresas ouvidos pelo DCI em 2005. O resultado confirma a prévia da 
Pesquisa DCI divulgada em dezembro do ano passado. Naquele mês, a agência foi 
citada por 16% dos 131 entrevistados pelos repórteres do jornal, subindo dois pontos 
percentuais em relação a novembro, quanto também foi campeã. Com esta vitória, a 
Y&R foi líder da pesquisa por sete vezes em 2005. 
 
Em segundo lugar, a McCann-Erickson foi indicada em dezembro por 10% dos 
entrevistados pelos comerciais da Coca-Cola . A novidade da pesquisa foi a agência 
F/Nazca , que já havendo acumulado uma boa pontuação com o quarto lugar em 
novembro, chegou à terceira colocação pela campanha da Skol .  
 
A Y&R, por sua vez, também apareceu em quarto lugar no ranking geral de preferência 
dos executivos pelas peças de Natal para a operadora de telefonia móvel Vivo , 
seguida pela Giovanni,FCB , com a campanha da Kaiser . É bom lembrar que as peças 
da Vivo despontaram entre as duas primeiras na preferência do eleitor nas duas 
pesquisas anteriores, com campanhas da Fisher América e DPZ , que também atendem 
a operadora, junto com a Africa . A Vivo conquistou a liderança da Pesquisa DCI por 
quatro vezes, sendo uma delas dividida com a Casas Bahia, também ganhou o prêmio 
Caboré de Anunciante do Ano. Com ações de marketing focadas em lançamentos, 
pacotes promocionais e campanhas nas principais datas do varejo, a operadora 
alcançou um faturamento anual de R$ 10 bilhões. Em 2005, investiu mais de R$ 42 
milhões em mídia e lançou o Vivo Play 3G na campanha “O novo mundo é play”, criada 
pela Africa.  
 
Mudança estratégica 
Além da Pesquisa DCI, a Y&R também manteve a liderança em levantamento do 
Projeto Inter-Meios, elaborado pelo Grupo Meio&Mensagem . De janeiro a dezembro de 
2005, a agência movimentou R$ 2,88 bilhões em espaços na mídia — 30% a mais que 
em 2004 —, sem contar o desconto que recebe dos veículos de comunicação, que 
podem chegar a 40% do valor total. Segundo o ex-diretor de marketing da Casas 
Bahia, Allan Barros, em 2005 a varejista, que sozinha responde por 40% da receita da 
Y&R, mudou a sua estratégia de marketing e começou a anunciar em revista, além de 
reforçar as campanhas institucionais, que passaram de quatro para oito peças por ano. 
O presidente da agência campeã, Roberto Justus, aguarda neste ano um faturamento 
15% maior para o Grupo Newcomm , detentor da Y&R, se comparado a 2005. Segundo 
ele, boa parte desse incremento será proveniente do aumento da verba da Casas 
Bahia. Maior anunciante do País, com faturamento de R$ 11,5 bilhões em 2005, a 
varejista prevê para 2006 uma otimização da verba destinada a marketing e 
publicidade. Hoje, a empresa destina ao segmento cerca de 3% de seu faturamento. 
 
Na semana passada, a Casas Bahia renovou o seu contrato de publicidade com a Y&R, 
pondo fim aos rumores que rondaram o mercado publicitário sobre uma possível 
ruptura entre as partes. Parceiros há 7 anos, a Y&R mantém na sede da Casas Bahia 
em São Caetano do Sul, uma estrutura com 100 funcionários. O comando da área fica 
por conta de Saul e Raphael Klein, respectivamente filho e neto de Samuel. 
Coca-Cola 



Desde outubro, é veiculada a campanha desenvolvida pela McCann-Erickson para a 
Coca-Cola, divulgando a promoção “Os Convocados”, que distribui prêmios entre os 
consumidores. Entre eles, cinco pacotes de viagem para a Copa do Mundo, na 
Alemanha. A estratégia de divulgação conta com spots de rádio, comercial para 
televisão, outdoors, embalagens decoradas, material promocional para ponto-de-venda 
e parceria com o Cinemark . A McCann também chegou ao segundo lugar no ano 
passado com uma campanha da Ogilvy na Argentina adaptada para o Brasil. Com o 
mote “Dê o seu melhor”, a ação falou de solidariedade e mostrou uma criança que 
representa desejos com seus desenhos. Para o Natal, a Coca-Cola produziu dez 
milhões de garrafas com invólucro dourado. 
 
Cervejas 
A disputa das cervejarias para aumentar a visibilidade no verão ficou estampada no 
levantamento do DCI, que trouxe para a terceira e quinta colocações respectivamente 
a Skol e Kaiser. Marca líder, com 31,7% do mercado nacional de cervejas, as ações da 
Skol estão divididas em três plataformas: campanhas, eventos e produto. “Esse 
período representa 70% das vendas das cervejarias, por isso a maior concentração de 
investimentos em mídia”, salienta Fábio Fernandes, sócio presidente e diretor de 
criação da F/Nazca, criadora das campanhas da Skol. De acordo com ele, até pouco 
tempo era considerado absurdo fazer campanha de cerveja no inverno, o que agora 
acontece, mas com menos intensidade do que no verão. 
 
Em dezembro, a Skol e a F/Nazca colocaram no ar o novo comercial da marca para o 
verão 2006. Batizado de “Tubarão” o filme mostra com muita irreverência que se a 
Skol tivesse inventado o tubarão, o temido predador seria muito mais interessante. 
“Tubarão” está sendo veiculado nacionalmente e integra a série “Invenções”. Criada 
pela F/Nazca, que há oito anos criou o slogan “Desce Redondo”, “Invenções” conta 
com linguagem bem-humorada para mostrar que com Skol qualquer situação pode ser 
ainda melhor, positiva, divertida e “redonda”. De acordo com Fernandes, a agência 
deverá alcançar um faturamento entre 10% e 12% maior neste ano com o impulso 
principalmente de alguns clientes como Embratel , Petrobras , Claro e Skol , que 
deverão investir em campanhas para a Copa do Mundo. 
 
No último dia 10, a Kaiser também estreou na mídia a sua campanha de verão. 
Simultaneamente, estão sendo veiculados quatro filmes publicitários elaborados pela 
Giovanni,FCB, três spots de rádio, além de novo conteúdo do website e ações no litoral 
paulista. Os investimentos da cervejaria estão inseridos na verbal de marketing anual 
de R$ 180 milhões. A peça expõe uma linguagem dinâmica de videoclipe, com fotos 
fragmentadas em ritmo enérgico que permeiam os momentos cotidianos do 
consumidor, sempre protagonizados pela personagem “Vida”. De acordo o gerente 
corporativo de marketing, Marcello Ursini, os filmes dão continuidade ao novo 
posicionamento adotado pela marca em 2005, que exploram “os melhores momentos 
da vida” sem os tradicionais estereótipos da categoria de cerveja: mulheres com pouca 
roupa, pagode e futebol. 
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