
Uma bolada na Copa
Fanatismo do brasileiro porfutebol, fuso horário propício e favoritismo da seleção
nacional fazem verba promocional quase dobrar em relação ao torneio anterior
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As companhias instaladas
no País que estão relacionando
sua marca à Copa do Mundo de
2006 movimentarão, de acordo
com expectativa do próprio
mercado, uma bolada de R$ 3,5
bilhões em ações de marketing
promocional que se iniciaram
em 2005, se intensificarão neste
começo de ano — sobretudo em
março e abril — e se estenderão
até o fim do principal torneio de
futebol de mundo. Trata-se de
um crescimento de 75% em rela-
ção à verba investida no mundial
anterior, realizado na Coréia do
Sul e no Japão, em 2002, quando
foram aplicados R$ 2 bilhões. Há
diversos fatores que beneficiam
esse cenário positivo, entre eles,

o fuso horário, que permitirá
aos brasileiros assistir aos jogos
durante o dia. Pesam também o
favoritismo da seleção e o fato de
a sede da Copa ser a Alemanha,
na Europa, um destino que atrai
os brasileiros.

Na Ambev, por exemplo,
espera-se que o período para a
marca Brahma — patrocinadora
do time de Parreira — signifique
um desempenho similar ao do
verão, a melhor época do ano
para as vendas da empresa.
Para alcançar esse resultado,
a cervejaria já está investindo
pesadamente em propaganda e
ações de marketing focadas na
"busca da sexta estrela". Já em
ritmo de carnaval, o desejado

hexa também será o tema do
camarote da Brahma na Sapucaí,
que deve contar com a presença
de alguns jogadores da equipe
de futebol.

Além disso, a agência África
também criou um hino que can-
ta, entre outros, os seguintes
versos: "Uma estrela me cha-

mou/ Me chamou para brilhar/
Mas se ela não cai do céu/ Eu vou
ter que ir lá buscar/ É o Brasil in-
teiro em campo/ Uma só voz, um
coração/ Olé no gramado, na mão
minha Brahma/ Empurrando a
seleção". "A Brahma e o futebol
têm uma longa relação. Até
mesmo nossos consumidores
esperam um posicionamento re-
forçado da marca nesta época",

diz Paula Nogueira Lindenberg,
gerente de marketing da marca.
Durante a Copa, a Brahma patro-
cinará a transmissão dos jogos no
Vale do Anhangabaú, no centro
de São Paulo, e deve produzir a
Casa Brahma, na Alemanha.

A mesma expectativa é divi-
dida pela Philips — patrocina-
dora oficial da Copa do Mundo
—, que, acreditando em um
aumento considerável na venda
de televisores e equipamentos
de imagem e som em geral tam-
bém no Brasil, está investindo
R$ 10 milhões na produção da
Vila da Copa — uma área de 7
mil metros quadrados a ser ins-
talada no Jóquei Clube, em São
Paulo, com 11 espaços temáticos
para a transmissão dos jogos,
que será seguida de shows de
música brasileira. A empresa
também construiu um painel

Com o cenário logistica-
mente mais favorável para a
realização de ações de marke-
ting promocional direcionadas
à Copa, as agências têm expec-
tativa de que o faturamento
aumente cerca de 20% neste
ano, em relação ao anterior,
por conta do aquecimento do
setor trazido pelo mundial de
futebol. Segundo os profissio-
nais do segmento, na Copa
de 2002 havia uma série de
problemas que dificultavam a
decisão das empresas brasilei-
ras de apostar em viagens de
incentivo que tivessem como
destino os estádios japoneses.

Dentre as justificativas
apontadas está especialmente
o fato de que uma viagem para
o Japão é bem mais longa do
que para a Alemanha. Isso
significaria a ausência de uma
equipe de funcionários por um
tempo maior, fora do País, di-
ferentemente da Europa, que
é mais adequada e atrativa
para as companhias organiza-
rem grupos de viagem. Além
disso, os profissionais acres-
centam que o valor do dólar
também não estava tão favo-
rável a viagens para o exterior
naquele ano como atualmente.
Esses fatores, entre outros,
têm aquecido o mercado de
agências de incentivo.

"A Copa passada foi um
fiasco para trabalhar. Tudo

era muito difícil e caro. Tenho
a percepção de que neste ano,
sim, realmente haverá Copa do
Mundo", define a diretora geral
do Banco de Eventos, Andréa
Galasso. Ela conta que, além
dos clientes com os quais já está
trabalhando, como Ambev e Edi-
tora Abril, a empresa tem sido
bastante procurada neste mês
para desenvolver projetos meno-
res, como levar para a Alemanha
grupos de programas de incen-
tivo ou organizar ações para os

desde o início de 2005. "Espe-
ramos manter esse contrato ao
longo dos próximos nove anos,
período do acordo da Vivo com
a CBF para o acompanhamento
dos eventos da seleção", diz o
presidente da Maestro, Sérgio
Prandini, que prevê ascensão na
curva de faturamento em torno
de 20% por causa da Copa.

O presidente da agência Bul-
let, Fernando Figueiredo, diz que
essa edição do campeonato tem
sido a melhor para a empresa. Os

Riane: incremento de 20% na receita da Incentive House

torcedores que estarão lá.
A mesma expectativa tem a

Maestro, do Grupo Newcomm,
que se associou à Traffic para a
realização de ações de marketing
de incentivo na área esportiva.
O maior cliente da parceria, a
operadora de telefonia Vivo,
vem desenvolvendo trabalhos

motivos são muitos, começando
pela mobilização dos anunciantes
em busca de formas alternativas
para se associarem à Copa do
Mundo. Assim, se há quatro anos
a agência fez apenas um trabalho
para a Coca-Cola, contratado 15
dias antes do início do torneio,
nesta competição a Bullet já tem

seis contratos firmados ou já rea-
lizados — caso da Embratel, que
fez sua promoção "21 na Copa".
"E ainda estamos na iminência de
fechar mais dois antes de o mun-
dial começar", afirma Figueiredo.
Ele estima que o faturamento da
empresa apresente crescimento
em torno de 25% em relação a
2005, com os novos projetos para
a Copa do Mundo.

"Todos os clientes têm o
mesmo objetivo com essas cam-
panhas: aumentar as vendas,
incentivando as equipes comer-
ciais a dar tudo de si e concorrer
ao prêmio que oferecerá uma
viagem à Alemanha em 2006",
completa Luiz Vampré, sócio-
diretor da Fidelity Incentive, que
concentra ações para cinco em-
presas neste ano, contra apenas
uma no Mundial do Japão.

Segundo a diretora de pla-
nejamento e criação da Incen-
tive House, Riane Pontarelli,
os trabalhos para esta Copa já
trouxeram incremento de 20%
na receita da empresa quando
comparada ao resultado de
2004. A conta é referente a 2004
porque os contratos de viagens
de incentivo com os clientes
começaram a ser assinados
em janeiro de 2005. Em 2002,
a agência enviou apenas dois
grupos para o Japão. Neste ano,
já estão acertadas cinco viagens
de companhias diferentes para a
Alemanha. "Fechamos todos os

contratos até o segundo se-
mestre de 2005", diz Riane.

Entre os trabalhos da In-
centive House está a campanha
de incentivo para os funcioná-
rios do McDonald's. A agência
criou um campeonato de fute-
bol interno entre os atendentes
da rede de fast-food como par-
te de um programa chamado
"Mc em ação". Dos participan-
tes, 34 premiados serão con-
templados com viagens para
assistir aos jogos da seleção
na primeira fase. A campanha
promocional para o público
externo é de responsabilidade
da empresa de propaganda da
companhia no Brasil, a Taterka
Comunicações.

A agência de marketing
de relacionamento Diretotal
também registra incremento no
volume de trabalho com a che-
gada da Copa do Mundo. Em
2002 não firmou nenhum con-
trato de campanha de incentivo
para levar grupos ao evento,
mas neste ano já contabiliza um
projeto significativo, conforme
explica o diretor de CRM,
Márcio Oliveira. A agência será
responsável pela viagem de um
grupo da empresa de alimentos
Seara. O cliente trabalha com
um programa de incentivo de
vendas que oferecerá aos dis-
tribuidores e a seus melhores
vendedores a possibilidade de
assistir aos jogos do Brasil.



Algumas das ações adotadas pelas empresas
Vivo: a campanha "Vivo e
você na Copa" levará 75
clientes premiados e seus
respectivos acompanhantes
para assistir a um jogo do
Brasil, com tudo pago, na
primeira fase da Copa de
2006, na Alemanha. A pro-
moção dura até 31 de março
e, para concorrer, o cliente
deve realizar um cadastro e
responder à pergunta: "Qual
a operadora de telefonia ce-
lular que tem a maior cober-
tura CDMA do Brasil?".

EDITORA ABRIL: promoção para le-
var grupos de assinantes para
a Alemanha e produção da

Casa Placar, em Colônia, ao lado
do Museu do Esporte Alemão.

M A S T E R C A R D : viagem à .Alemanha
com passagens aéreas, hospe-
dagem, refeições, traslados e
roteiros turísticos para algu-
mas cidades alemãs, durante
quinze dias, e ainda com di-
reito de assistir a três jogos da
Copa do Mundo. A Mastercard
reservou esse roteiro para 30
usuários dos cartões. Cada sor-
teado terá direito de levar três
acompanhantes, totalizando
120 pessoas contempladas. In-
titulada uGol de placa", a ação
acontece simultaneamente em
dez países.

BRADESCO SEGUROS: desenvolveu a
investida "Talentos em campo",
voltada a corretores de seguros,
que foram divididos em grupos
e receberam metas de produção.
Aqueles que registrarem o melhor
desempenho dentre os grupos
participantes receberão o troféu
Talento de Seguros em uma
viagem de reconhecimento, com
todas as despesas pagas, para o
Blue Tree Resort de Cabo de San-
to Agostinho, em Pernambuco. O
primeiro colocado de cada grupo
de corretores terá direito de assis-
tir aos jogos na Alemanha.

GILLETTE: dependendo do desem-
penho, os participantes pode-

rão ganhar diversos prêmios,
como, por exemplo, camisas da
seleção brasileira. A empresa
também premiará os dez me-
lhores atacadistas de vendas
— o proprietário e um vende-
dor — com uma viagem ao país
europeu para assistir a um jogo
da Copa do Mundo. Além disso,
no fim do terceiro trimestre da
campanha os cinco melhores
atacadistas serão premiados
com um televisor de plasma de
42 polegadas.

SAMSUNG: voltada para os vende-
dores das lojas de eletroeletrô-
nicos, a campanha teve início em
agosto e terminou em dezembro

de 2005. Teve como objetivo
estimular a venda da linha de
produtos de áudio e vídeo,
além de proporcionar trei-
namento sobre os principais
recursos dos aparelhos e ade-
quação aos pontos-de-venda
dos produtos.

B A T E R I A S H E L I A R : a iniciativa
"Copa do Mundo, aí vou eu"
é dirigida a distribuidores
e suas respectivas equipes
de vendas e a "Bateria de
prêmios — Baterias Heliar",
aos revendedores e seus apli-
cadores.A empresa levará
para a Copa os melhores em
desempenho de vendas.

de contagem regressiva para a
Copa, posicionado na Marginal
do Pinheiros.

SINERGIA
"Ainda vamos desenvolver

várias outras atividades de mí-
dia, e diversas ações começam
a ser programadas para ter
início a partir de abril", conta
Sérgio Camargo, gerente geral
de marketing corporativo para
a América Latina da Philips,
acrescentando que este mundial
tem permitido muito mais inicia-
tivas do que o anterior. "A última
Copa, principalmente por causa
do horário, não nos possibilitou
ser tão criativos."

Globalmente, a Philips inves-
tiu € 100 milhões no torneio in-
ternacional. Grande parte desse
valor foi destinada à aquisição
dos direitos de uso da marca.
Também em âmbito mundial,
a empresa criou um website,
com versões em vários idiomas
— inclusive o português.

Outra patrocinadora oficial
da Copa, a Gillette repete a
estratégia de marketing pro-
mocional realizada na última
competição, quando dentro da
mesma ação procurou estabe-
lecer uma sinergia entre as suas
três marcas: Gillette, Oral-B
e pilhas Duracell. A diferença
é que desta vez a empresa re-
solveu aplicar uma soma muito
maior na iniciativa em torno do
evento — a começar pela quan-
tidade de prêmios oferecidos,
que totalizam R$ l milhão, e
pelo próprio tempo de duração
da propaganda, que começou a
ser divulgada em dezembro do
ano passado e permanecerá vá-
lida até 25 de junho. Sob o mote
"Mostre que você é campeão",
slogan mundial da empresa, a
versão brasileira da campanha
publicitária foi criada pela Ogil-
vy. A Bullet ficou responsável
pela parte promocional.

A gerente de trade marketing
da Gillette do Brasil, Cristina
Lara, justifica o esforço com
os resultados que a companhia
vem obtendo com seu marketing
promocional: "Por termos dado
prioridade às ações promocionais
nos últimos três anos, adquirimos
uma experiência muito maior nes-
ta seara, o que nos deixa seguros
para lançar uma megapromoção
nesta Copa". O fato de o Brasil
vir com o peso de um pentacam-
peonato conquistado no Japão
também é um dos grandes mo-
tivos para que os esforços sejam
mais significativos localmente.
A campanha global da empresa
atinge mais de 40 países.

A promoção distribuirá aos
consumidores 105 prêmios. En-
tre eles estão 44 viagens a Berlim
com ingressos para assistir ao
primeiro jogo do Grupo F — do
qual participa o Brasil —, além
de US$ l mil para cada ganha-
dor. Mesmo depois de sortear as
viagens, todos os clientes partici-
pam de um segundo prêmio que
oferece R$ 100 mil. E, para quem
perdeu as oportunidades ante-
riores, ainda serão sorteados 60
home theaters durante a Copa.
"Esperamos um bom resultado
nas vendas porque ampliamos
bastante a participação do pú-
blico", declara Cristina.

VERSÃO EM PORTUGUÊS
O Yahoo também intensificou

suas ações locais para o Brasil.
Em parceria com a Federação
Internacional de Futebol (Fifa),
pela primeira vez colocou no ar o
novo site oficial da Copa Mundo
de 2006 também em português.
Com isso, a expectativa é de um
aumento próximo de 300% no
volume de acesso no período que
antecede ao mundial e também
durante ele.

"A versão em português foi
uma conquista e é, sem dúvida,
um reconhecimento à impor-

tância do mercado local. Os
internautas brasileiros são usuá-
rios sofisticados, estão sempre
interessados em mais conteúdo e
são fanáticos por futebol", resu-
me Rodrigo Waissman, diretor de
desenvolvimento de mercado do
Yahoo Brasil, fazendo referência
ao fato de o País ter ficado entre
as dez nações que mais acessa-
ram o site oficial da Copa das
Confederações no ano passado
— um desempenho bastante
relevante, segundo o executi-
vo, considerando que o site foi
desenvolvido em inglês e que o
Brasil ainda conta com uma par-
cela pequena de sua população
conectada à internet.

Para divulgar todo o conteúdo
disponível — com banco de dados
da história das Copas, perfis de
jogadores, jogos interativos, áreas
de bate-papo, vídeos de jogos
clássicos, guia do torcedor, etc.
—, o Yahoo ainda prevê investir
em outras mídias e em ações
realizadas em parceira com ou-

tros patrocinadores e empresas
que relacionem suas marcas ao
torneio. "Esperamos um grande
aumento da audiência a partir de
março, quando também intensifi-
caremos nossas ações promocio-
nais", completa Waissman.

No entanto, se a maior parte
das empresas comemora a rea-
lização da Copa na Alemanha,
as japonesas já não têm a mes-
ma postura. Que o diga Flávio
Takeda, gerente de marketing
da Fujifilm, outra patrocinado-
ra oficial do mundial. Agora, a
companhia nem sequer investiu

na realização de
promoções para
levar consumi-
dores à compe-
tição, como faz
tradicionalmente.
"A Copa do Ja-
pão foi de grande
importância para
nós. Levamos um
grande número
de torcedores pa-

ra assistir aos jogos. Lá é 'nossa
casa'", afirma Takeda.

Neste ano, por conta de um
fraco desempenho do mercado
fotográfico, a Fujifilm restringiu
suas ações a inserir o logo oficial
da Copa na embalagem de todos
os seus produtos. "Em 2002, o
consumo de filmes estava no
auge. Um pequeno aumento de
vendas gerava um grande au-
mento de receita. Atualmente,
o consumo caiu bastante e ainda
não há massa crítica para promo-
ções desse porte para câmeras
digitais", explica Takeda.

Apex promove a indústria brasileira na Alemanha

A Agência de Promoção de
Exportações e Investimentos
(Apex-Brasil) também apro-
veita o barulho causado pela
aproximação da Copa do Mundo
para disparar na nação européia
uma campanha publicitária que
divulga as qualidades dos produ-
tos e serviços nacionais. A ação,
criada pela Giacometti, começou
a ser veiculada neste mês e deve
permanecer no ar até depois do
mundial, ganhando mais força
caso a seleção traga o hexacam-
peonato. O investimento inicial
no projeto é de R$ 22 milhões,
grande parte dos recursos advin-
da de parceiros da entidade.

"Não queremos estabelecer
um link direto com o futebol,

mas aproveitar o momento de
empatia com os brasileiros, que
são favoritos na Copa, para co-
municar os valores e a qualidade
da indústria nacional", explica o
diretor técnico da Apex-Brasil,
Cláudio Borges.

Uma das grandes metas da
Agência é chamar a atenção dos
alemães para as feiras que se
realizarão no seu país neste ano
e que contarão com a presença
de empresas brasileiras. Ao
todo, serão 30 eventos ao longo
do ano e a expectativa da Apex
é gerar um volume imediato de
negócios de US$ 420 milhões a
partir das iniciativas promocio-
nais desenvolvidas com o tema
da campanha. A primeira feira,

Heimtextil, acontece neste mês
em Frankfurt.

O slogan da ação é "We do
it different" (Nós fazemos di-
ferente) e divulga que as in-
dústrias nacionais produzem
uma diversidade de artigos com
qualidade similar à de países
mais desenvolvidos. Segundo a
Apex, existe um potencial na
Alemanha para a exportação de
itens de maior valor agregado,
como sucos prontos, farmacêu-
ticos e vestuário e acessórios,
além de brinquedos. No período
de janeiro a novembro de 2005,
o Brasil exportou US$ 4,2 bilhões
para o país-sede da competição,
com crescimento de 23,33% em
relação a 2004.


