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Agências pegam carona em bolhas de Ronaldo e apostam em anúncios de oportunidade. 
 
As bolhas que tiraram Ronaldo do amistoso com a Nova Zelândia, no domingo passado, já eram 
assunto encerrado para o craque e para a Nike, fabricante das chuteiras do Fenômeno, mas até 
ontem ainda faziam a festa da publicidade brasileira. Três agências aproveitaram a deixa e 
criaram os chamados anúncios de oportunidade para as marcas Band-Aid, Umbro e Rainha. 
 
A McCann Erickson foi a mais rápida. Na terça-feira, com o assunto ainda quente na mídia, os 
anúncios dos curativos Band-Aid já estavam em jornais de todo o país. Na peça, um curativo 
colado no número 9 — o usado por Ronaldo no uniforme da seleção — e a frase: “Se depender de 
nós, vai ter até gol de calcanhar”. 
 
— O clique acontece na cabeça de vários publicitários, mas nosso anúncio já saiu na terça-feira. 
Esse tipo de anúncio vale no dia da notícia. Depois acabou a bolha. No jornal de quarta-feira, o 
assunto já minguou — diz o vice-presidente e diretor de Criação da McCann, Milton 
Mastrocessário. 
 
Alexandre Gama, presidente e diretor de Criação da Neogama/BBH, pensa de forma diferente. 
Para ele, até a estréia da seleção brasileira, na terça-feira, os torcedores vão falar das bolhas. Por 
isso, uma de suas clientes, a Umbro, apostou ontem em um anúncio. O diretor da conta da 
Rainha na agência Talent, Paulo Celso Freitas, acrescenta que ontem foi um dia especial por ser o 
início da Copa. 
 
A Umbro é concorrente direta das chuteiras da Nike, mas não tem verba para competir com a 
concorrente. Por isso, as bolhas foram um achado. 
 
— Jogos e gols são a parte que se espera da Copa. Mas há os fatos que ficam tangenciando as 
conversas, não previstos pelos patrocinadores — conta Gama. 
 
O anúncio da Umbro, veiculado em jornais do país, mostrava chuteiras e os dizeres: “Algumas 
sugestões para você não ter bolhas nos pés”. Gama lembra ainda que a marca tem uma ligação 
histórica com o país, pois forneceu as chuteiras das seleções campeãs de 1958, 1962 e 1970. 
 
A Rainha não concorre diretamente com a Nike, mas aproveitou para falar da qualidade de seus 
tênis no anúncio de ontem, em jornais de Rio e São Paulo. No anúncio, ela mostra o significado da 
palavra bolha e diz que seu cliente certamente não lembra o que é isso. 
 
A semana foi um prenúncio de que a Copa da Alemanha vai ser um terreno fértil para os anúncios 
de oportunidade: 
 
— O nível de cobertura jornalística é muito maior nesta Copa e a internet está mais forte — 
explica Gama. — As marcas que não são patrocinadoras vão ficar de olho nesses ganchos, como 
as bolhas. 
 
Para Mastrocessário, o anúncio de oportunidade desperta ainda a reação viral: espalha-se logo em 
blogs, sites e e-mails. No caso do Band-Aid, houve até um rapaz que estampou o anúncio num 
abrigo de ônibus.  
 
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 10 jun. 2006, Economia, p. 38. 
 
 


