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As agências que mais compraram espaço publicitário na mídia no primeiro trimestre de 2006 
foram justamente as que produziram as peças mais lembradas pela maioria dos 128 executivos 
ouvidos pelo DCI no mês de março. Somadas, Young & Rubicam , AlmapBBDO e McCann Erickson 
responderam por R$ 1,1 bilhão e são responsáveis pelas campanhas das Casas Bahia , 
Volkswagen e Santander e Coca-Cola , respectivamente. O mercado publicitário brasileiro 
movimentou, de janeiro a março, R$ 8,1 bilhões, de acordo com o Ibope Monitor. 
 
As mudanças que aconteceram nas campanhas publicitárias da Casas Bahia não desbancaram a 
rede varejista da preferência dos empresários: 7,81% deles apontaram os anúncios da rede como 
os mais lembrados. Produzidas pela agência Y&R, as peças usam agora o bordão “Bom, Bonito e 
Bahia”. O garoto-propaganda Fabiano Augusto, que ancorou por mais de três anos as ações de 
marketing, deu lugar a apresentadores que buscam cumplicidade com o consumidor. Os cenários 
estão mais limpos, ressaltando, assim, os produtos anunciados. 
 
O anúncio produzido pela agência AlmapBBDO para a Volkswagen aparece pela primeira vez na 
Pesquisa DCI e teve 4,7% dos votos. O filme “Goleiro” ficou em segundo lugar, empatado com 
Coca-Cola e Banco Santander Banespa . Nos meses de janeiro e fevereiro, a Almap foi a 
responsável pela novidade do ranking com a campanha para as sandálias Havaianas .  
 
“Goleiro” foi produzido para a série especial Gol Copa e é marcado pelo humor. No filme, um 
goleiro defende um pênalti e garante a vitória de seu time. A partir de então, ele não abandona 
mais a bola e isso é mostrado em diversas situações: no cinema, na balada e até dormindo. O 
filme termina quando o goleiro avista o carro da Volks e deixa cair a bola. A criação de Gustavo 
Sarquis e Renato Fernandes ficou no ar até meados de abril e pode voltar nos canais a cabo. 
Também foram produzidas peças para revistas. 
 

 
 



“O Gol Copa é uma série especial que tem um histórico de boas vendas e não está sendo diferente 
desta vez. A Volkswagen enfrentou falta de tinta amarela. Ela não estava dando conta da 
demanda num primeiro momento porque não se previu um número de pedidos tão grande. Isso 
confirma o êxito da campanha”, comemora Antonio Carlos Salgueiro, diretor de atendimento da 
Almap. A agência atende à indústria automobilística desde 1962.  
 
Ainda esta semana será veiculada a campanha para o lançamento Space Fox. No momento, está 
no ar a animação “Altão”, da campanha de varejo da Volks. O personagem bate a cabeça e, com o 
inchaço, precisa de um carro em que ele se adapte melhor. 
 
A Coca-Cola repetiu sua participação no levantamento do DCI com o filme “Microtorcedores”, que 
ficou também em segundo lugar. A produção é estrangeira e foi adaptada pela McCann Erickson . 
Na última pesquisa, ela ficou na quarta posição, com o anúncio “Aplauso”, para a nova Coca-Cola 
Light. A campanha de março não está sendo mais veiculada e desde o último dia 20 já está no ar 
“Copaloucos Coca-Cola”, promoção que vai entregar 50 mil réplicas em miniatura da taça da Copa 
do Mundo 2006 banhadas a ouro e com certificado de autenticidade. O garoto-propaganda é o 
apresentador Luciano Huck. Foram produzidas peças diferenciadas para os pontos-de-venda. 
 
A diretora de marketing da Coca-Cola Brasil, Mônica Horcades, explica o motivo da promoção: 
“Que consumidor, louco por futebol e apaixonado pelo Brasil, não gostaria de ter em suas mãos 
uma réplica da Taça do Mundo? Por isso desenvolvemos este prêmio, que vai balançar o coração 
dos brasileiros. Quem ganhar vai poder repetir o gesto dos capitães das seleções campeãs e sentir 
o gostinho de levantar a taça”. 
 
Fonte: DCI, São Paulo, 25 abr. 2006, Negócios, p. B1. 


