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As campanhas criadas pela agência de publicidade Young&Rubicam (Y&R) para a Casas Bahia 
continuam no topo da preferência entre os 292 executivos de diversos setores da economia 
pesquisados pelo DCI no mês de fevereiro. Em 2005, as peças para a rede varejista ficaram em 
primeiro lugar por sete vezes. Entre os anúncios citados no mês passado, o das Casas Bahia teve 
8,5% dos votos.  
 
Mas não foi só pelas campanhas da principal rede do varejo do Brasil que a Y&R foi lembrada. Sua 
criação para a operadora de telefonia móvel Vivo conquistou o segundo lugar na opinião dos 
executivos. Usando o tema ‘Fale com 30 milhões de pessoas por 30 centavos’ a peça faz parte de 
uma das ações da agência, que, em 2005, movimentou em campanhas o equivalente a R$ 2,88 
bilhões.  
 
A novidade da Pesquisa DCI nos últimos 12 meses é que, pela primeira vez, a marca das 
sandálias Havaianas foi classificada, ficando em quinto lugar no ranking geral, com 5,1% dos 
votos dos empresários ouvidos.  
 
A Almap/BBDO criou para a Havaianas o comercial estrelado pela atriz Cléo Pires. Segundo Fico 
Meirelles, diretor de atendimento e planejamento da Almap, a campanha vem de uma seqüência 
de anúncios que utilizam celebridades no seu dia-a-dia usando as sandálias. Já calçaram as 
Havaianas Rodrigo Santoro, Carolina Dieckman, Adriana Esteves, Vladimir Brichta e Cristiana 
Reali. “Os comerciais usam sempre do humor e as Havaianas fazem parte dessa brincadeira. 
“Comerciais criativos provocam maior lembrança junto ao público com menos investimentos em 
mídia. A economia é de até 40%. A nova peça será com um ator”, disse Fico, sem revelar a 
próxima celebridade. 
 
Tubarão 
 
O filme “Tubarão”, da Skol, foi o terceiro mais citado na pesquisa (tendo a Skol finalizado 2005 
exatamente nesta posição no ranking geral). A agência responsável pela criação do filme, a 
F/Nazca, manterá a série “Com Skol tudo fica mais redondo”. Desde o final de fevereiro, a marca 
também estreou o filme “Musa”, com a atriz Bárbara Borges. Segundo Gal Barradas, diretora de 
atendimento, os filmes passam um ideal de jovialidade e a marca Skol já não é identificada 
apenas como cerveja. 
 
“A Skol já transcendeu o fato de ser uma cerveja. Todo o relacionamento da marca carrega os 
conceitos de juventude, alegria, positividade, enfim, de tudo que é redondo.  
 
Desde o lançamento da campanha ‘A cerveja que desce redondo’, a comunicação busca reproduzir 
esse valor. Há um aspecto real e emocional no produto e o lúdico é uma constante”, disse Gal. 
O filme “Musa” permanecerá no ar até ser substituído por peças produzidas para o Skol Beats, 
evento que acontece no mês de maio, em São Paulo.  
 
Em seguida, será a vez dos anúncios sobre a Copa do Mundo que serão exibidos até o final de 
julho. “Manteremos os planos de mídia”.  
 
Quarto lugar 
 
A agência argentina Santo foi a criadora da campanha Aplauso, da multinacional Coca-Cola, que 
figurou em quarto lugar na preferência dos executivos em fevereiro. No Brasil, no entanto, a peça 
sofreu adaptações de linguagem pela agência McCann Erickson 
Nova fase 



A Casas Bahia está numa nova fase desde o dia 5. Os garotos-propaganda Fabiano Augusto 
(“Quer pagar quanto?”) e Andréia Toledo ‘darão um tempo’ no vídeo. Agora, o jingle “Bom, bonito 
e Bahia” vai embalar os comerciais e também amenizar a exposição da dupla. “Esse break será 
benéfico para a marca, mas não vemos problema algum em eles voltarem a apresentar as 
ofertas. A nova campanha quer resgatar os valores da Casas Bahia como a rede de varejo que 
oferece o melhor negócio, com um atendimento amigo e respeitoso”, afirmou Roberto Cardoso Jr., 
diretor de criação da Y&R. 
 
A Young, que atende a rede varejista há sete anos, espera crescer 20% em 2006. Desde o início 
do ano foram 20 novas contratações para reforço de algumas contas. A agência ganhou 
recentemente a conta do portal UOL e agora reforça a equipe para a expansão das ações 
publicitárias de algumas empresas, como a Danone e a Vivo.  
 
“Além disso, estamos aguardando o resultado de duas concorrências, sendo uma internacional. Só 
a disputa pela conta de uma empresa brasileira resultará em mais oito contratações. Até o final do 
ano, poderão ser mais 15 vagas abertas”, conta Marcos Quintela, diretor de operações da Y&R. 
 
Fonte: DCI, São Paulo, 18, 19 e 20 mar. 2006, Serviços, p.B-2. 
 


