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No campo dos anunciantes, só a cerveja Brahma, da AmBev, foi rápida como o 
ataque francês. Mal acabou o jogo em que Zinedine Zidane despachou Ronaldo e 
sua turma da Copa do Mundo, e a cervejaria já colocava no ar um filme de trinta 
segundos com seu garoto-propaganda, Zeca Pagodinho, fazendo embaixadinhas 
enquanto o locutor diz "a gente sabe o show de bola que o brasileiro é capaz de 
dar. Bola prá frente, Brasil". O filme estreou no próprio sábado e fica no ar ao longo 
desta semana, segundo a gerente de marketing da Brahma, Paula Lindenberg. 
 
Outros anunciantes optaram pela discrição. Como a Coca-Cola, que ontem começou 
a retirar os outdoors da campanha "Tudo e todos torcendo pelo Brasil" das ruas. 
Mas ainda se ouvia a propaganda no rádio.  
 
O banco Santander, que investiu estimados R$ 100 milhões para reunir "o que há 
de melhor" na Seleção Brasileira - Ronaldo, Ronaldinho Gaúcho, Kaká, Roberto 
Carlos e Robinho -, retira sua campanha paulatinamente do ar. Segundo fonte do 
banco, alguns filmes ainda estavam sendo veiculados mas o plano é que eles saiam 
do ar até o primeiro jogo das semi-finais - que acontece hoje entre Alemanha e 
Itália. O banco também está recolhendo seus outdoors.  
 
Quem ainda está no ar mas antecipou o fim de sua campanha foi a operadora de 
telefonia celular Oi. No filme, Ronaldinho Gaúcho aparece em show de tango, 
restaurante francês e está prestes a entrar num restaurante alemão. O mote da 
peça é o toque do celular - que utiliza uma musiquinha entoada pelos torcedores 
brasileiros. A campanha seria veiculada até domingo (quando acontece o jogo final) 
mas será retirada do ar na quinta-feira. A Oi não informa por que a campanha fica 
até dia 6 mas diz que tem contrato com Ronaldinho Gaúcho até 2010.  
 
A campanha de Guaraná Antarctica, criada pela agência Duda Propaganda, sai do 
ar hoje. São dois filmes, um em que Ronaldo e Kaká chegam para o jogo num 
caminhão do guaraná e o outro, apontado pelo setor de publicidade como um dos 
melhores filmes do ano, em que o craque argentino Diego Maradona aparece 
vestindo a camisa amarela e cantando o Hino Nacional brasileiro.  
 
Alexandre Loures, gerente de comunicação da AmBev, diz que a manutenção das 
duas campanhas no ar não causa prejuízo à marca. "Em momento nenhum 
vinculamos a marca à conquista do hexa. Nossa campanha era de apoio à Seleção, 
que patrocinamos desde 2001", diz ele, acrescentando que a mesma tese não se 
aplica à cerveja Brahma, "que desde o início trabalhou com a conquista do hexa, da 
busca da sexta estrela".  
 
Um publicitário que prefere não se identificar diz que não há estrago para a marca 
que mantém a mesma campanha no ar como se nada tivesse acontecido. "Mas que 
para o consumidor fica estranho, isso fica. Para o consumidor fica a impressão de 
que o anunciante está em outro planeta e não sabe o que está acontecendo". 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 4 jul. 2006, Empresas & Tecnologia, p. B4. 
 


