
Portais partem para o ataque
com planos comerciais
Cobertura da Copa da Alemanha movimenta a publicidade na internet

FERNANDO MURAD

A menos de dez meses do
início da Copa do Mundo da Ale-
manha, que será realizada entre
9 de junho e 9 de julho de 2006,
os portais brasileiros começam a
preparar a cobertura e os paco-
tes comerciais para a maior festa
do futebol mundial. Diferente-
mente do que aconteceu na Copa
da Coréia do Sul e do Japão, em
2002, quando grande parte das
cotas foi negociada perto da
abertura do evento, para esta
edição os anunciantes estão fe-
chando seus planos publicitários
com antecedência.

O Yahoo, parceiro oficial de in-
ternet da Federação Internacional
das Associações de Futebol (Fifa),
saiu na frente e disponibilizou
para o mercado neste mês quatro
cotas no valor de R$ l milhão
cada. A primeira foi negociada
com o Bradesco, e as outras três
ainda estão em aberto. O portal
promete uma entrega de mídia
de 200 milhões de page views
durante o período do projeto.

Para isso, será lançado em
dezembro o Canal da Copa 2006,
que ficará no ar até agosto do pró-
ximo ano. A área terá informações
exclusivas produzidas pela Fifa,
conteúdo local, arquivo histórico
dos campeonatos mundiais, um
guia da Alemanha (com serviço
das sedes dos jogos) e textos de
colunistas. Os internautas também
poderão fazer o acompanhamento
online das partidas. O Yahoo ainda
prepara o lançamento, no final
do ano, da primeira versão em

Adriana: pressa do mercado foi uma surpresa positiva Ferreira: expectativa de público de 8 milhões de pessoas

português do site oficial da Copa
do Mundo da Fifa (anteriormente
disponível em inglês, espanhol,
francês e alemão). Serão criadas
quatro cotas de patrocínio para
o projeto, cuja prioridade de
negociação é para os parceiros
da entidade esportiva. O plano
comercial deve ser apresentado
nas próximas semanas.

Segundo Olavo Ferreira, dire-
tor comercial da empresa, o Mun-
dial da Alemanha será favorável à
web porque os horários de maior
audiência do meio, os períodos
da manhã e da tarde, coincidirão
com os dos jogos. "As pessoas no
trabalho poderão acompanhar ao
vivo o torneio pela rede e esti-

mamos que o Canal da Copa seja
visitado por cerca de 8 milhões
de pessoas, representando um
crescimento entre 300% e 400%
sobre a audiência do segmento
de esportes", projeta.

NO CELULAR
O iG, por sua vez, começa a

divulgar seu pacote comercial
em outubro, mas já fechou a cota
premium, de R$ 900 mil, também
com o Bradesco. Outras quatro,
no valor de R$ 600 mil, ainda estão
disponíveis. O banco terá como di-
ferencial um selo de oferecimento
no canal especial do torneio de
futebol. O modelo premium foi
criado, segundo o site, por causa

da demanda dos anunciantes por
oportunidades de investimentos
relativos ao campeonato.

A cobertura contará com re-
pórteres e fotógrafos na Europa,
produção de conteúdo local, ma-
térias de parceiros como Lancenet
e textos de colunistas como os
jornalistas Juca Kfouri e Alberto
Helena Jr. O site ainda terá exibi-
ção em tempo real das partidas,
galeria de fotos, informações de
torneios anteriores e bolão onli-
ne. Um chamariz será o envio de
conteúdo para celulares, e, para
isso, o iG está em negociação com
várias operadoras de telefonia.

Já os usuários que possuem
banda larga contarão com acesso

às mesas-redondas transmitidas
ao vivo diretamente dos estúdios
do portal. "A pressa do mercado
pelo projeto foi uma surpresa
positiva Estamos vendo a impor-
tância da web nos grandes planos
de mídia, e isso mostra o cresci-
mento do meio na cobertura de
eventos desse porte", aponta
Adriana Bellinatti, gerente de
publicidade do iG. A profissional
espera um crescimento de 25%
na audiência do veículo durante
o período da competição.

Procurados por Meio & Men-
sagem para uma entrevista sobre
planos comerciais e cobertura
do torneio da Fifa, os sites UOL,
Terra e Lancenet não respon-
deram à solicitação até o fecha-
mento desta edição.

Rock e futebol
na Brasil 2000

A Rádio Brasil 2000 FM
estréia nesta segunda-feira,
19, o programa futebolísti-
co musical Prorrogação,
co-produzido pela LRV
Produções. A atração entra
no ar com o patrocínio da

."O e do Carrefour:
Apresentado semanal-

mente das 20h às 22h por
Nasi, vocalista da banda
Ira!, Walter Casagrande Jr.,
comentarista da TV Globo,
e Eduardo Affonso, repórter
esportivo da Rádio Bandei-
rantes, o Prorrogação tem a
proposta de reunir rock'n'roll,
futebol e entretenimento.

Cada edição terá três
convidados especiais
dois famosos e um ouvinte,
sorteado a cada programa.
Os primeiros serão o can-
tor Nando Reis e o goleiro
Rogério Ceni. A estratégia
de divulgação da atração
contou com um anúncio
para jornais e revistas e um
comercial para TV.

Mastercard escala Pelé para atração de TV Programa Leal levará cliente da KSR ao Mundial
A Mastercard, um dos patro-

cinadores oficiais da Copa do
Mundo da Alemanha de 2006,
lançou um programa especial de
televisão sobre futebol chamado
O Outro Lado da Bola. A série
de 20 programetes de cinco
minutos mostra aos torcedores
reportagens sobre as 12 cidades-
sede dos jogos do campeonato e
reportagens especiais sobre os
preparativos para o evento.

Desenvolvidas pela norte-ame-
ricana Idea TV, as atrações são pro-
duzidas em espanhol, português e
inglês e serão oferecidas gratuita-
mente às emissoras de televisão
de toda a América Latina e Caribe.

Até o momento, 26 estações mani-
festaram intenção de transmitir os
episódios. No País, o primeiro canal
a confirmar a exibição foi a ESPN
Brasil. A veiculação deve começar
ainda neste mês.

Todos os programetes apresen-
tarão entrevistas com o rei do fu-
tebol, Pelé, que dará suas opiniões
e previsões sobre o possível futuro
campeão da Copa do Mundo. O pri-
meiro deles, chamado O Futebol e
a Tolerância, mostrará imagens da
cidade de Frankfurt e uma repor-
tagem especial sobre um projeto de
futebol local criado para estimular
a integração racial entre os jovens
da comunidade. (FM)

A KSR Distribuidora, unida-
de de negócios da Votorantim
Celulose e Papel (VCP) que
atua no mercado de distri-
buição de papéis e produtos
gráficos, lançou o Programa
Leal, ação de relacionamento
que visa estreitar os laços com
clientes. A primeira iniciativa
para promover a ação é a pro-
moção Super Torcida KSR,
que levará dez clientes para
assistir à Copa do Mundo de
2006, na Alemanha.

O programa premiará as
empresas inscritas de acordo
com critérios que vão desde
cadastramento e volume de

compras até atitudes positi-
vas como pontualidade nos
pagamentos e freqüência de
compras. A expectativa é de
que 11,5 mil companhias dos
setores gráfico, editorial e de
embalagem, além de papela-
rias e copiadoras, participem
da ação. Pouco mais de 3 mil
empresas já aderiram ao pro-
grama, lançado em julho.

"Trabalhamos desde 1994
com database e CRM, sempre
focando em promoções e sor-
teios. Acabamos criando uma
cultura de relacionamento. A
proposta agora é fazer um pro-
jeto que trabalhe a performance

do cliente", diz Eliana Lobão,
gerente de marketing da KSR.

Além da pontuação por
compras e atitudes positivas

- cuja premiação é feita com
a moeda chamada Leal -, a
KSR trabalhará com metas
bimestrais denominadas do-
bradinhas. Os inscritos que
cumprirem as metas ganharão
Leais dobrados, que poderão
ser convertidos em prêmios
por meio do site da empresa
ou de um call center. No final
de abril de 2006 os dez partici-
pantes que acumularem mais
Leais ganharão as viagens à
Copa. (FM)


