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Aproveitar a imagem de argentinos, inclusive de ídolos, em campanhas publicitárias brasileiras 
está dando muito o que falar às vésperas da Copa. A estratégia está sendo adotada por 
empresas como AmBev (Skol e Guaraná Antarctica) e Lance!. Mostram não apenas seus 
produtos, mas brincam ao inserir a hipotética superioridade do futebol pentacampeão. Sempre 
calçados no humor, os comerciais trazem Maradona vestindo a camisa canarinho, argentino 
vendo gol brasileiro das arquibancadas e uma trave brasileiríssima no caminho do gol dos 
"hermanos". "Adotamos uma linguagem jovem, com muito bom humor", diz Mariana 
Amazonas, executiva da Skol, marca divulgada no filme "Trave", da agência F/Nazca S&S.  
 
No caso do comercial com Maradona, que acorda apavorado depois de sonhar com a camisa 
brasileira, a agência Duda Propaganda e a AmBev procuraram mostrar o quanto as cores da 
Seleção Brasileira são desejadas. Sonho ruim também é ingrediente no comercial da Oi 
(Telemar), com Ronaldinho, que tem pesadelo com torcidas adversárias.  
 
Argentinos alegram o futebol pentacampeão 
   
Vizinhos estão em campanhas brasileiras que jogam humor na rivalidade entre os dois países. 
Os argentinos estão ajudando os brasileiros a falar de Copa do Mundo. Está na mídia, em 
campanhas que reforçam o humor na rivalidade entre os vizinhos e o futebol pentacampeão. É 
claro que nesta disputa, assim como nos campos, o Brasil sai ganhando. Tem até Diego 
Maradona vestindo a camisa mais valiosa do mundo, a canarinho. Ainda que num pesadelo, 
vale lembrar. Tem também argentino vendo gol brasileiro das arquibancadas e uma trave - 
brasileiríssima, por sinal- no caminho dos "hermanos", bicampeões do futebol.  
 
Esta tal trave é uma criação da agência F/Nazca S&S para a cerveja mais vendida do Brasil, a 
Skol (AmBev). De acordo com a gerente de comunicação da marca, Mariana Amazonas, é o 
primeiro filme da Skol para o mundial de 2006. "Tratamos do futebol de uma forma dife-
renciada, do jeito Skol", diz a executiva, ao diferenciar as ações da marca em relação às de 
Brahma, também AmBev.  
 
O filme começa numa decisão de futebol entre Brasil e Argentina. A partida está tensa, até que 
aparece um gol da Argentina. O torcedor fica atônito. Neste momento, o locutor fala: Se o cara 
que inventou a trave bebesse Skol, ela não seria assim. Volta a cena do jogo, porém as traves 
são totalmente diferentes: elas possuem pés e se movimentam, a favor do Brasil, é claro. O 
time adversário parte para o ataque em vários momentos da partida, mas nunca consegue 
marcar um gol pois a "trave redonda" de Skol evita que a bola bata na rede. Na peça, o Brasil 
vence o jogo. A campanha foi filmada no Maracanã.  
 
O diário esportivo Lance! é outra empresa que aderiu ao principal rival do seleção brasileira 
para campanha de lançamento de uma ação promocional envolvendo a camiseta temática de 
2006. "A rivalidade que o Brasil tem no futebol é com a Argentina", diz o diretor-executivo do 
periódico, Afonso Cunha, ao comentar o motivo da escolha do país de Carlitos Tevez para o 
filme.  
 
O comercial entrou no ar na segunda quinzena de abril, inicialmente no Rio de Janeiro e Minas 
Gerais e depois em São Paulo. Somente o comercial na TV faz referência aos argentinos; na 
mídia impressa e outdoor o foco é no produto. "Queríamos transmitir a alegria da torcida, 
fazendo uma brincadeira com os argentinos", diz Cunha.  
 
Esta não é a primeira vez que o diário esportivo lança mão de uma promoção com camisetas 
temáticas. A mesma estratégia ocorreu nas competições de 1998 e 2002. A expectativa para 
esta edição é alcançar os mesmos números das Copas anteriores, quando foram trocadas 48 
mil camisetas. A idéia, detalha Cunha, é criar uma torcida organizada dentro da comunidade 
Lance!.  
 



Para este ano, a previsão do periódico é crescer 15%. De acordo com o diretor, a publicação 
não tem expectativa de captar leitores de outros veículos durante a Copa, uma vez que todos 
os jornais estarão focando o assunto. "Nossa meta, como um jornal segmentado, é ter uma 
qualidade de cobertura na ótica do leitor de Lance!."  
 
Entre as campanhas que relacionam futebol, argentinos e Copa do Mundo, a de maior 
"buchichón" é que envolve o ídolo Maradona. Não é para menos. Neste filme, criado pela 
agência Duda Propaganda para o Guaraná Antarctica (AmBev), o ídolo não só canta o hino 
brasileiro, como veste a camisa da seleção pentacampeã. Maradona entra em campo ao lado 
de Ronaldo e Kaká. O comercial integra a estratégia da marca para a Copa do Mundo. Segundo 
a AmBev, "a idéia é mostrar o quanto a camisa da Seleção Brasileira é aspiracional, inclusive 
para um craque argentino".  
 
No filme de 30 segundos Maradona surge cantando o hino nacional quando, de repente, 
acorda, vê que está usando a camisa da Argentina e percebe que tudo não passou de um 
sonho. De acordo com o diretor da Sentimental, produtora responsável pelo filme com 
Maradona, Mauricio Guimarães, filmar com o ídolo foi tranqüilo, sem "estrelismos". "Depois de 
cantar o hino brasileiro, Maradona, que nas filmagens estava acompanhado de vários amigos, 
acabou cantando o hino da argentina, para aliviar", lembra Guimarães, da Sentimental.  
 
Vale lembrar que os brasileiros também jogam humor nas campanhas veiculadas na Argentina. 
A MasterCard, por exemplo, diz que ter Carlos Tevez, um argentino, como ídolo do time 
campeão do futebol brasileiro (Sport Club Corinthians Paulista), não tem preço.  
 
Mais pesadelos...  
 
Apesar de não fazer referência aos "hermanos", a Oi (Telemar) também usou times rivais do 
Brasil no último filme que tem Ronaldinho Gaúcho como garoto-propaganda. Aliás, o comercial 
- criado pela NBS - tem um enredo semelhante ao do Guaraná Antarctica com Diego 
Maradona. Nos dois filmes, os craques têm pesadelos com torcidas rivais. No caso do jogador 
brasileiro, o sonho envolve as seleções da Itália, Espanha e México. Segundo a Oi, trata-se de 
uma coincidência criativa, uma vez que a campanha foi finalizada antes da campanha de 
Guaraná ter sido anunciada.  
 

 
 
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 3 maio 2006, Comunicação, p. C-6. 
 


