
Jogo embolado
Excesso de ações publicitárias com jogadores da seleção prejudica assimilação
da marca pelos consumidores. Ronaldinho Gaúcho é o mais visado
FÁBIO SUZUKI

O franco favoritismo da se-
leção brasileira de futebol na
Copa do Mundo da Alemanha,
que acontece em junho, tem se
refletido nas ações publicitárias
veiculadas atualmente. Uma
rápida distração televisiva ou
um pequeno passeio pelas ruas
já é suficiente para o contato
com uma peça com um jogador
da equipe canarinho. A questão

marcas. Isso se deve à exaltação
do nacionalismo atual, que su-
pera o de todas as outras Copas
e se reflete no grande número
de jogadores em iniciativas de
marketing", analisa José Roberto
Martins, sócio-fundador da JR
Brands, consultoria especializa-
da na valoração de marcas.

Nesse panorama competitivo,
as marcas têm a seu favor a grande

foi discutida sua distinção em
relação às outras campanhas. A
companhia divulga o lançamento
do desodorante Rexona Sport
Fan com um filme protagonizado
pelo atleta do Barcelona cuja
assinatura é "Os jogadores têm
que transpirar. A torcida não".
"A idéia precisa justificar a uti-
lização do esportista, senão fica
um anúncio pessoal. A saída é

bola sair do domínio de seus pés.
"Escolhemos o melhor entre as
opções, o que trouxesse maior
valor à marca", aponta Mareei
Sacco, diretor regional de mar-
keting da companhia. Ele destaca
alguns fatores para a diferencia-
ção de sua goma de mascar: per-
manência do conceito do produto
mesmo desassociado à figura do
atleta; utilização da imagem de
Ronaldinho nas embalagens de
Buballoo e não apenas nas peças
publicitárias; e o foco do chiclete
em crianças com média de 12
anos, público pouco explorado
na maioria das ações.

Dentre as campanhas, a pro-
tagonizada pelo atacante Ronal-
do para a Brahma é a de maior
destaque. Criada pela África,
a investida foi indicada pela
última pesquisa Lembrança de
Marcas na Propaganda de TV

Antarctica. "É um sucesso mun-
dial. E vale ressaltar a pertinência
da marca, que se destaca mesmc
com a presença do Maradona"
enfatiza Ricardo Braga, diretor de
criação da Duda Propaganda.

De acordo com o You Tube
— site de ofertas de vídeos — o

filme "Pesadelo", em que o ídolo
argentino veste a camisa canari-
nho, já foi assistido por mais de
18 mil pessoas em todo o mundo.
No último dia 27, M&M tentou
ouvir os responsáveis pela cria-
ção do comercial da operadora
Oi, mas de acordo com a asses-
soria da NBS um evento impos-
sibilitou a conversa.

RONALDINHOMANIA
Com extremo carisma e no

auge de sua carreira por ostentar
nos dois últimos anos o título de
melhor jogador do mundo, Ro-

Febre de jogadores em campanhas: Ronaldinho Gaúcho atua para Rexona, Maradona para Guaraná Antarctica e Ronaldo para a cerveja Brahma

é saber se o alto investimento
realizado pelos anunciantes para
agregar sua marca às estrelas da
bola será recompensado ao fim
da estratégia — que pode estar
diretamente ligada à conquista
da taça pelo Brasil.

O problema dessa onda ver-
de-amarelo na mídia se volta
para a recepção das mensagens
pelo público em meio à overdose
futebolística nas campanhas. O
grande desafio passa a ser a dis-
tinção dos produtos em um ce-
nário muito semelhante, no qual
um mesmo garoto-propaganda
protagoniza diversas ações ao
mesmo tempo. "O grande fator
é a comoditização, que gera
problemas para a imagem das

variação de segmentos em cujas
campanhas jogadores da seleção
se fazem presente. O fato de os
atletas atrelarem suas imagens a
categorias diversificadas — ins-
tituições financeiras, operadoras
de telefonia, goma de mascar,
cervejas, desodorantes, entre
outros — facilita a identificação
do produto pelo público. Apesar
desse "fator positivo", empresas e
agências tentam de todas as ma-
neiras driblar a concorrência e não
deixar que o atleta se sobressaia
ao item divulgado.

De acordo com Humberto
Surian, diretor de contas da
Unilever na Lowe para a região
da América Latina, antes de
contratar Ronaldinho Gaúcho

destacar a marca com criativida-
de e inteligência", afirma Surian.
Para ele, caso não haja um en-
trosamento entre o conceito da
ação e o atleta escolhido, o risco
de não obter retorno é grande.
"Há empresas que estão na de-
pendência de o Brasil conquistar
o título mundial. Caso isso não
ocorra, muito dinheiro irá por
água abaixo", declara.

Outra iniciativa estrelada pelo
craque divulga a goma de mascar
Buballoo, da Cadbury Adams.
Criada pela JWT, a ação apresen-
ta o projeto "Buballoo Golaço"
e mostra um lance inusitado do
melhor jogador do mundo. No
filme, Ronaldinho Gaúcho dá uma
cambalhota no chão sem deixar a

- realizada pelo Datafolha e
publicada na edição 1205 de
Meio & Mensagem — como a
peça mais lembrada e a preferida
dos paulistanos em março. No
filme, o Fenômeno abre uma
garrafa de cerveja no chifre de
um touro. Ele consegue o feito
após cansar o animal com vários
dribles em uma arena de tourada
sob os gritos de "Olé", mote da
estratégia da marca.

COINCIDÊNCIA?
Como se não bastasse a difi-

culdade por parte do público em
distinguir marcas em campanhas
sob um mesmo contexto —joga-
dores da seleção e Copa do Mun-
do —, estão no ar duas ações
com a mesma idéia criativa. Os
roteiros são muito semelhantes:
em um pesadelo, um atleta fa-
moso se vê vestindo a camisa de
uma seleção rival.

É o que ocorre nos filmes da
operadora Oi (NBS) com Ro-
naldinho Gaúcho — que divulga
ringtones para celulares — e no
comercial do Guaraná Antarctica
(Duda Propaganda), que reforça
o patrocínio da seleção brasileira.
Curiosamente, a propaganda da
marca de refrigerante (protagoni-
zada por Ronaldo, Kaká e o astro
argentino Maradona) é encerrada
com a assinatura "Ninguém faz
igual". "Esse roteiro foi apresenta-
do em setembro de 2005 e passou
por um processo de avaliação dos
consumidores antes de ir ao ar. É
só isso o que tenho a dizer", pontua
Roberto Trinas, gerente de produto
da Ambev que atua com o Guaraná

naldinho Gaúcho é o garoto-pro-
paganda preferido das empresas
para divulgar suas marcas. De
doze ações publicitárias atuais
protagonizadas por jogadores da
seleção brasileira, o craque está
presente em oito. São elas: Rexona
(Lowe), Buballoo (JWT), Santan-
der/Banespa (McCann-Erickson).
Oi (NBS), Gatorade (AlmapBB-
DO), Nike (Wieden+Kennedy).
Texaco (Y&R) e Kibon (MF5). "O
ideal seria ter o jogador apenas en
nossa campanha, mas isso é im-
possível. Mesmo assim, os pontos
positivos com a utilização de sua
imagem superam os negativos",
revela Sacco.

FAVORITISMO
O bom momento pelo qual

passa a seleção brasileira de
futebol, grande favorita para
vencer a Copa, pode explicar o
acúmulo de iniciativas publicitá-
rias as vésperas do torneio. "Tem
impacto sim, pois a euforia
torcedor é passada para a marca.
O anunciante parte para onde
está o consumidor", explica o ge-
rente. Para Surian, a vinculação
da marca ao time pentacampeão
é inevitável. "Não há como fugir,
ainda mais no país do futebol."

Já para o consultor da JR
Brands, esse "tsunami verde-
amarelo" é resultado do momen-
to sociopolítico pelo qual passa
o Brasil. "É uma maneira de
desviar o foco dos vários proble-
mas nacionais, como a corrupção
entre os políticos. Esse patrio-
tismo só foi visto nos tempos da
ditadura", compara Martins
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