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Diego Armando Maradona, o campeão argentino da Copa do Mundo de 1986, garantiu ao Guaraná 
Antarctica o primeiro lugar na Pesquisa DCI de abril. O filme Pesadelo, da Duda Propaganda , 
ficou apenas nove dias no ar e foi o mais lembrado pelos 242 executivos entrevistados. 
Considerando-se apenas os cinco primeiros colocados no ranking, a campanha teve 26% dos 
votos e desbancou a da Casas Bahia (da Young & Rubicam ), que liderou as três pesquisas 
anteriores e agora ficou em segundo lugar. 
 
O filme foi veiculado de 21 a 30 de abril, mas voltará ao ar ainda este mês e mostra o craque 
cantando o Hino do Brasil com a camisa da Seleção Brasileira ao lado dos jogadores Ronaldo e 
Kaká. Na seqüência, Maradona acorda assustado e diz “Tive um pesadelo, acho que bebi muito 
guaraná”. 
 
“Essa propaganda tem um grande impacto visual ao mostrar Maradona cantando o nosso Hino. 
Ela foi toda construída em cima do produto. Prova disso é que as pessoas estão associando o 
anúncio ao Guaraná e não apenas ao jogador. Conseguimos trabalhar a rivalidade Brasil e 
Argentina sem recorrer a imagens de um jogo de futebol”, conta Ricardo Braga, diretor de criação 
da Duda Propaganda. 
 
O mercado especula que o cachê de Maradona possa ter atingido US$ 1 milhão, mas Braga 
desconversa. A negociação começou em setembro do ano passado e se arrastou por seis meses, 
sendo finalizada apenas em março. As filmagens aconteceram em São Paulo. Após a crise política 
e toda a repercussão negativa, Braga afirma que a agência do marqueteiro Duda Mendonça passa 
por um bom momento. No último mês, foram contratadas 15 pessoas e a expectativa é que haja 
mais 5 agora em maio. 
 
Pesadelo é o comercial brasileiro de maior impacto nos últimos tempos, tendo alta repercussão na 
França, na Inglaterra e na Índia. O site americano YouTube passou a colocá-lo na lista dos 
comerciais mais comentados globalmente. Na Argentina, tem despertado reações apaixonadas. 
Nossos hermanos não gostaram nem um pouco de ver seu maior ídolo com a camisa verde-e-
amarela. “Maradona se encantou com um comercial polêmico e engraçado para um produto 
brasileiro tão tradicional. A guerra não é só dentro de campo, mas também dos anunciantes, e o 
Guaraná Antarctica se preparou muito bem”, arremata Braga. 
 
Outra novidade na Pesquisa DCI foi a Leo Burnett , com os comerciais em comemoração aos 30 
anos da Fiat no Brasil. São oito filmes que começaram a ser veiculados em meados de março na 
televisão, no cinema e na mídia impressa. Nos anúncios, crianças falam sobre como imaginam o 
futuro, encerrando com o slogan “Fiat 30 anos. Convidando você a pensar no futuro”. A idéia é 
que pessoas de várias idades estrelem os próximos comerciais.  
 
A Young & Rubicam (Y&R), que liderou os rankings de janeiro, fevereiro e março com os anúncios 
produzidos para a Casas Bahia , ficou com em segundo lugar na preferência dos empresários 
entrevistados em abril. Desde março, os anúncios da rede varejista sofreram importantes 
modificações. Agora, os apresentadores buscam cumplicidade com o consumidor, os cenários 
estão mais limpos, ressaltando, assim, os produtos anunciados, e foi adotado o slogan “Bom, 
bonito e Bahia”. O casal-propaganda também foi aposentado. 
 
Hoje, entrou no ar um filme institucional em homenagem ao Dia das Mães. Dedicação faz um flash 
back em preto-e-branco da trajetória de uma família que tem na figura da mãe o porto seguro de 
toda a estrutura familiar. Também para a data, está no ar a peça Presente ideal. 
\ 
Em abril, a agência do Grupo Newcomm contratou 14 pessoas e a previsão é que novas vagas 
sejam criadas em maio.  



A Y&R também está no ar com campanhas para a Vivo , a TAM , a Uol , a Mercedes- Benz e a 
Perdigão Internacional, na Rússia. A agência possui um núcleo exclusivo para o atendimento a 
contas estrangeiras. No caso da Perdigão, a brasileira foi responsável por toda a criação, produção 
e coordenação da campanha, que contou com o apoio da Y&R e Wunderman locais.  
 
Esta ação, que contará com um filme de 30 segundos, outdoors estrategicamente localizados 
próximos aos principais supermercados de Moscou e degustações nos pontos-de-venda, é uma 
continuidade da campanha institucional da marca Fazenda (Perdigão na Rússia), iniciada no final 
do ano passado. A campanha fica no ar durante os próximos dois meses e divulga os chicken 
nuggets, as lasanhas e as pizzas da fabricante. Fora do Brasil, a marca está presente em mais de 
cem países. Na Rússia, já é comercializada há mais de dois anos.  
 
O futebol também garantiu uma boa colocação para o banco Santander Banespa , que ficou em 
terceiro lugar com a campanha produzida pela McCann Erickson. Tendo no elenco os craques 
Kaká, Ronaldo, Ronaldinho Gaúcho, Roberto Carlos e Cafú, a campanha entrou no ar no final de 
janeiro e especula-se que chegou a custar US$ 100 milhões. 
 
Com 40 dias de campanha, uma pesquisa da consultoria Synovate posicionou o Santander como a 
segunda marca de banco mais lembrada do País. Recentemente, o Datafolha divulgou que a 
instituição tem a propaganda de banco mais lembrada dos últimos cinco anos. As peças também 
ficaram entre as mais lembradas nos últimos levantamentos do DCI. Em março passado, por 
exemplo, ficaram em segundo lugar.  
 
Segundo o Santander, o objetivo é conquistar novos clientes e consolidar a marca. Nesta segunda 
fase, estão sendo apresentados alguns produtos oferecidos pelo banco. Assim, já em março, foi 
lançada a campanha para o fundo de investimento Multi-Retorno Mais.  
 
Recentemente, passou a ser veiculado o filme Super Casa 20, em que Robinho e Roberto Carlos 
apresentam uma modalidade de financiamento imobiliário. Também em abril, o jogador Kaká 
estrelou os anúncios do Cartão Platinum. 
 
O filme institucional Samba da Copa já está no ar e será exibido durante todo o tempo de 
permanência do Brasil na Copa em duas versões — uma de 30 segundos e uma de um minuto de 
duração. O Santander pretende manter sua seleção de craques no ar até o final de julho. 
 
Fonte: DCI, São Paulo, 11 maio 2006, Serviços, p. B2. 
 


