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Usar a Copa do Mundo como mote para campanhas publicitárias tem dado certo e garantido aos 
anúncios lugar cativo na memória do telespectador. É isso o que mostra a Pesquisa DCI de maio, 
que ouviu 352 empresários e diretores de empresas. Dos cinco filmes mais lembrados, três 
usaram o futebol e seus craques. O primeiro lugar ficou com o Guaraná Antarctica , da Duda 
Propaganda , com o filme Pesadelo estrelado pelo ex-jogador argentino Diego Maradona. A 
campanha também foi líder no levantamento de abril. 
 
O segundo lugar foi da Casas Bahia , da Young & Rubicam (Y&R). No mês passado, o garoto-
propaganda Fabiano Augusto, do bordão “Quer pagar quanto?”, que estava afastado há dois 
meses e tinha dado lugar a vendedores menos efusivos, voltou à cena. O varejista também 
colocou no ar dois filmes institucionais em homenagem ao Dia das Mães. A agência emplacou 
ainda a Vivo em terceiro lugar. 
 
A quarta posição ficou com a McCann Erickson e suas peças criadas para o Banco Santander 
Banespa. A cerveja Skol retornou ao ranking depois de dois meses sem constar entre os 
comerciais mais lembrados e desta vez ficou em quinto lugar. 
 
O anúncio do Guaraná Antarctica é o comercial brasileiro de maior repercussão no exterior nos 
últimos tempos. Numa pré-edição do Festival de Cannes que reuniu um júri de 50 publicitários 
brasileiros, “Pesadelo” é o mais votado entre 300 concorrentes. Os profissionais apostam no 
trabalho como favorito a conquistar o prêmio. 
 
“Vamos manter o anúncio no ar até o final da Copa. Aliamos a paixão do brasileiro pelo futebol, a 
rivalidade com a Argentina e o fato de termos um produto que é só nosso. O mérito dela é que as 
pessoas estão se recordando do produto”, comemora Ricardo Braga, diretor de criação da Duda 
Propaganda. 
 
Em maio, a agência colocou no ar o filme “Aeroporto” para lançar o Guaraná Seleções, edição 
limitada com sabor de frutas. Segundo Braga, o anunciante está satisfeito com os resultados, 
registrando boas vendas. No anúncio, um torcedor brasileiro tenta embarcar para a Alemanha 
com várias latas do refrigerante e é barrado pela fiscalização. A Duda Propaganda é uma das 
responsáveis pela campanha de auto-suficiência em petróleo da Petrobras que entrou no ar em 
maio e foi produzida pelas outras duas agências que atendem à conta — Quê Comunicação e 
F/Nazca .  
 
“Esta é outra campanha vitoriosa, a empresa está feliz com o resultado e o jingle tem tido muita 
repercussão”, acrescenta Braga. Até o final de julho, a estatal lançará o edital de licitação para 
contratar as agências de publicidade para os anos de 2007 e 2008. 
 
O segundo lugar foi da Y&R com a Casas Bahia. A rede é o maior anunciante do Brasil de acordo 
com o levantamento do Grupo Meio & Mensagem divulgado nesta semana. Em 2005, foram R$ 
1,027 bilhão investido contra R$ 713,169 milhões em 2004. A agência conseguiu emplacar 
também a operadora de celular Vivo entre as campanhas mais lembradas. Pelo terceiro ano 
consecutivo, as atrizes Regina e Gabriela Duarte estrelaram os comerciais do Dia das Mães. 
 
A campanha milionária do Banco Santander Banespa com os craques Ronaldo, Roberto Carlos, 
Kaká, Ronaldo Gaúcho, Robinho e Cafu ficou em terceiro lugar. Em maio, foi veiculado um filme 
para o Dia das Mães, protagonizado por Ronaldo Gaúcho e sua mãe, dona Miguelina. 
 
“Depois da veiculação de peças publicitárias que reforçavam os atributos da marca Santander 
Banespa, era a hora de apresentarmos os benefícios concretos para os nossos clientes. A 
seqüência foram peças sobre o lançamento de produtos.  



Agora, estamos aproveitando o mundial de futebol e exibindo o filme Samba da Copa, que é uma 
celebração desse momento tão especial para o Brasil”, afirma Sandra Martinelli, superintendente 
de marketing da instituição. 
 
Na próxima semana, será lançado o filme do Din-Din — o título de Captação do Ronaldo 
Fenômeno. Quem adquirir o produto concorrerá a viagens à Europa para ver o craque jogar. Para 
o Rio Grande do Sul, foi criado um anúncio com o jogador para divulgar o centro cultural da 
instituição. As campanhas são da McCann Erickson que enviará um time completo — 11 pessoas 
— à França para participar do Festival de Cannes, no final deste mês. 
 
A campanha da F/Nazca para a Skol é mais uma da série “Se o cara que inventou a Skol tivesse 
inventado...”. Desta vez, traves que se mexiam em campo para evitar gols contra o Brasil foram o 
mote. Recentemente, entrou no ar o filme Carrinho, também aliando humor e futebol. Um novo 
filme estreará nos próximos dias.  
 
Fonte: DCI, São Paulo, 10, 11 e 12 jun. 2006, Negócios, p. B1. 
 
 


