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Agência publicitária se refaz da fase ruim, lança campanha polêmica e vai ao mercado por 
contas. O que passou, passou. Este é o clima vivido hoje na Duda Propaganda e Associados, 
agência que foi envolvida na crise política, no embalo de seu proprietário, o publicitário Duda 
Mendonça. Os boatos no mercado foram muitos e as possibilidades para o futuro da agência, 
mais variadas ainda. Mudança de nome e até fechamento das portas foram cogitados no auge 
da crise, no ano passado, como especulações do segmento.  
 
O fato é que, passada a "tempestade", a agência busca se manter firme e forte no mercado da 
publicidade. De acordo com o diretor de criação da Duda Propaganda, Ricardo Braga, no 
momento a agência trabalha em quatro prospecções. "Estamos com grandes chances em duas 
delas", diz Braga, ao informar que a expectativa da agência é crescer 30% durante este ano. 
"Comparando o início de 2006 com o fim do ano", detalha o criativo da agência.  
 
A informação faz sentido. Isso porque, durante o ano passado, a Duda Propaganda ainda tinha 
em seu portfólio a conta da Secretaria de Comunicação Social (Secom) e a trabalhava também 
com a polpuda verba da Brasil Telecom, que no começo deste ano migrou para outras duas 
agências (Leo Burnett e Neogama/BBH).  
 
"A Secom foi a única conta que perdemos em razão da crise. A Brasil Telecom já estava no 
prazo de promover uma concorrência", afirma Braga. A Duda Propaganda foi uma das agências 
que participaram do processo de seleção. Aliás, este é um dos clientes para o qual Braga 
orgulha-se de ter trabalhado (ao lado de Sendas, do Grupo Pão de Açúcar), em razão de cases 
de sucesso como Lig Lig (a ave garota-propaganda da Brasil Telecom) e o projeto Pula Pula, 
para celular.  
 
É justamente o portfólio da agência, com diversas campanhas de impacto, que a Duda vai ao 
seu prospect dizer que crise é coisa do passado e que tem potencial para ganhar o cliente. 
Recentemente, inclusive, a agência colocou na mídia, durante nove dias, a polêmica campanha 
de Guaraná Antarctica (AmBev), em que Maradona vestia a camisa canarinho e cantava o hino 
do Brasil. O filme vai voltar, avisa Braga.  
 
Gol de placa. A campanha está entre as mais comentadas - incluindo reportagens em outros 
países - e a Duda Propaganda voltou à mídia. Mas numa versão bastante positiva.  
 
No momento, a AmBev é um dos três grandes clientes da Duda, ao lado de Petrobras (parte da 
verba) e Ministério da Saúde. De acordo com dados do Ibope Monitor, a agência, no 
acumulado do trimestre de 2006, é a 25 maior do País, com movimentação de R$ 53,3 
milhões. Braga conta que a agência não descarta a possibilidade de entrar em concorrências 
para contas públicas, mas que hoje todas as prospecções são com companhias privadas.  
 
"Gostaria de ter na agência mais um cliente de varejo, de alimentos e corporativo", exemplifica 
Braga. "A Duda não tem o perfil de uma agência com muitos clientes. Temos três, mas 
grandes contas, que deverão chegar a no máximo oito", diz Ricardo Braga. "Começamos 2006 
com o pé direito, depois de um 2005 muito difícil. Estamos nos adaptando à nova realidade", 
emenda o criativo.  
 
Diferenciação  
 
No dia-a-dia da agência, Braga diz que Duda Mendonça atua como um consultor. "Quando 
precisamos, sempre buscamos sua ajuda." Se bem que no making off do filme com Guaraná 
Antarctica, lá estava ele - atuante. Sobre a possibilidade da mudança de nome da agência, 
Braga diz que isso só viria a acontecer se a empresa fosse vendida. "Mas não estamos em 
negociações", garante o diretor de criação. Para Braga, a crise não abalou a qualidade da Duda 
Propaganda, uma agência "que pensa a comunicação de forma estratégica". "Ninguém entende 
de povo mais do que nós."  



 
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 12, 13 e 14 maio 2006, Comunicação, p. C-6. 


