
Duda aposta em Maradona para atrair clientes  
 
Dentre as campanhas publicitárias vinculadas à Copa do Mundo, uma das que causaram 
impacto foi a do Guaraná Antarctica na qual o craque argentino Diego Armando Maradona 
aparece perfilado no campo de futebol ao lado dos brasileiros Ronaldo e Kaka entoando o Hino 
Nacional brasileiro.  
 
A polêmica propaganda repercutiu dentro e fora do Brasil. "Houve repercussão internacional. O 
filme foi exibido até na Arábia Saudita, jornais e revistas do mundo inteiro falaram do filme e, 
claro, na Argentina houve a maior comoção", disse Ricardo Braga, sócio e diretor de criação da 
agência que criou o anúncio, a Duda Propaganda.  
 
"Precisávamos disso para mostrar que a criatividade da agência em momento algum foi 
abalada pelos acontecimentos", observou Braga, que está em Cannes acompanhando o 53º 
Festival Internacional de Publicidade.  
 
Os acontecimentos a que ele se refere foram os pagamentos feitos ao publicitário Duda 
Mendonça em contas no exterior, revelados pelo próprio publicitário no Congresso Nacional na 
esteira dos escândalos políticos envolvendo autoridades do governo federal, empresários, 
membros do Partido dos Trabalhadores e parlamentares.  
 
Por conta do escândalo político, a Duda Propaganda chegou a perder contas importantes no 
ano passado, como a da Secretaria de Comunicação do Governo Federal e a dos 
supermercados Pão de Açúcar, que num processo de corte de custos dispensou também as 
agências Africa e F/Nazca. Hoje a Duda tem apenas três clientes de grande porte: Petrobras, 
Ministério da Saúde e o Guaraná Antarctica, fabricado pela Ambev.  
 
"Mas estamos prospectando clientes nos setores de alimentos, varejo e institucional e nossa 
meta é encerrar 2006 com crescimento de 30%", afirma Braga.  
 
No ano passado, segundo o ranking de agências e anunciantes da publicação especializada 
"Meio & Mensagem", a Duda Propaganda movimentou R$ 158,486 milhões em compra de 
espaço publicitário para seus clientes - um desempenho 102% superior ao registrado em 
2004.  
 
Braga acredita que será possível cumprir a meta de crescimento estabelecida para este ano, 
não só pela entrada de novos clientes que ele espera conquistar como devido ao aumento de 
gastos neste ano por parte dos anunciantes atendidos pela agência. Só para o Guaraná 
Antarctica, da AmBev, foram três filmes até agora vinculados à Copa do Mundo.  
 
A marca de refrigerantes, que tem o segundo lugar no mercado nacional, atrás da Coca-Cola, 
iniciou sua campanha de Copa com uma promoção que distribuía camisas das Copas 
conquistadas pela Seleção Brasileira - de 1958, de 1962, de 1970, de 1994 e a Copa de 2002. 
Depois, lançou o filme com Maradona e na semana passada, no dia da estréia da Seleção 
Brasileira na Copa da Alemanha, começou a veicular novo filme publicitário. Braga diz que 
essas são as principais ações da marca na mídia.  
 
Segundo uma fonte que participou da campanha com o craque argentino, as negociações com 
Maradona demoraram cerca de três meses e que não se imagine que o ex-jogador cobrou um 
caminhão de dinheiro para vestir a camisa da Seleção Brasileira e cantar o Hino Nacional.  
 
O cachê do craque argentino custou irrisórios US$ 150 mil. "Ele não tem a menor noção de 
quanto vale. Estávamos dispostos a pagar muito mais", diz a fonte. Segundo ela, Maradona só 
concordou em participar do filme porque há uma fala em que ele diz que aquilo - vestir a 
camisa verde-amarela e cantarolar o Hino Nacional do Brasil - não passava de um pesadelo.  
 
Segundo Braga, a parte de Maradona foi gravada em São Paulo e as imagens com Ronaldo e 
Kaka foram feitas na Espanha.  
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 21 jun. 2006, Tendências & Consumo, p. B6. 


