
Anunciantes medem forças na Copa
Empresas que não têm o pacote de mídia da Globo batalham para neutralizar megaexposiçâo dos concorrentes
JOÃO PAULO Nucci E ARNALDO COMIN

A Copa da Alemanha é res-
ponsável por uma concentração
brutal de audiência televisiva.
No primeiro jogo do Brasil, na
terça-feira, 13, a Rede Globo
obteve 67 pontos, segundo a
medição prévia do Ibope, o
que corresponderia a 89% dos
aparelhos ligados durante a par-
tida. O número, se confirmado,
é superior ao obtido na final do
Mundial de 2002, que cravou
64 pontos.

A cada dez televisores,
nove permaneceram sintoniza-
dos na Globo. Sorte dos cinco
anunciantes cotistas da Copa
na emissora Ambev, dona
de dois pacotes, Ford, Master-
card, Itaú e Vivo - -, que paga-
ram R$ 59,8 milhões cada um
pelo privilégio de colar suas
mensagens às transmissões e
ao noticiário da competição.
"É a exposição dos sonhos
para a Vivo", disse o diretor
de imagem e comunicação da
operadora, Hugo Janeba, antes
do início do torneio.

Quem sofre são os concor-
rentes dessas empresas, que
precisam se desdobrar para
tentar neutralizar a tremenda
visibilidade dos cotistas ao
longo da Copa. Das companhias
consultadas pelo Meio & Men-
sagem, nenhuma admitiu cla-
ramente a preocupação com a
concorrência. Mas as tentativas
de pegar carona no mundial ou
de criar uma comunicação dife-
renciada são evidentes. "Acho
que o concorrente que está
em desvantagem em relação
aos pacotes de mídia da Copa
não deve se recolher. Existe
muito espaço alternativo para
anunciar", diz Paulo Stephan,
vice-presidente de mídia da Ta-
lent. "Por outro lado, acredito
que o evento não deve neces-
sariamente provocar mudanças
na estratégia das empresas. A
Copa vem sendo mais usada
para promoções de vendas.
Campanhas de marca propria-
mente tem havido poucas."

Estando ou não ligados à
Copa do Mundo, a época é boa
para os anunciantes, diz Paulo
César de Queiroz, vice-presi-
dente de mídia da DM9DDB.
"A audiência aumenta em to-
dos os veículos: jornais, TVs,
rádios e revistas." Mas os cotis-
tas acabam levando vantagem,
segundo ele. "Considerando
o ambiente da Copa, a Rede
Globo deverá ter um resultado
fantástico, pois a realização da
disputa na Alemanha vai per-

mitir a criação de um horário
nobre à tarde, sem prejudicar
o tradicional."

E QUEM NÃO GOSTA?
O que pouco se vê são es-

forços específicos para atingir
o público que não está ligado no
Mundial - e que não é despre-
zível. De acordo com o Ibope,
56% da população no Brasil não
assistiu ao futebol na televisão
no ano passado. Um levanta-
mento feito em São Paulo pelo
Datafolha, no início deste mês,
mostrou que 16% das pessoas

seguir em frente nos inves-
timentos programados, sem
grandes alterações durante a
Copa. "Quando preparamos o
planejamento de mídia para
2006, já consideramos o fato de
ser ano de Copa do Mundo. Nos-
sa proposta de posicionamento
é estruturada para ser marcante
em todas as datas comemo-
rativas para o brasileiro", diz
Luiz Carlos Brandão Cavalcanti
Júnior, diretor de marketing do
Bradesco. "Hoje, temos seis fil-
mes sobre produtos no ar, além
de um outro que cita a nossa

hotsite Futebol foi reformulado
com jogos, notícias e imagens
relacionadas ao torneio. Além
de conteúdo, a Claro veicula
uma campanha de oferta de ser-
viço de mensagens entre o Bra-
sil e a Europa que visa alcançar
a clientela que vai ao Mundial ou
tem parentes e conhecidos que
foram conferir o desempenho
da seleção brasileira in loco. A
Vivo também tem promoções
semelhantes.

A TIM igualmente seguiu
nessa linha de apoio ao tor-
cedor que viajou para a Ale-

Stephan, da Talent, e Queiroz, da DM9DDB: busca de espaço alternativo para anunciar

não têm interesse em acompa-
nhar a Copa do Mundo.

Como parece ser impossível
fugir do futebol nessa época,
cada empresa concorrente dos
cotistas está lançando mão das
armas que possui. A Visa, por
exemplo, que a partir de 2010
vai substituir a Mastercard
como patrocinadora oficial do
torneio, lançou a campanha
Visa Futebol Clube para pegar
carona na onda dessa modali-
dade esportiva. Desde o final
do mês passado, cerca de 1,8
mil bares e restaurantes estão
distribuindo prêmios para
clientes que gastam mais de
R$ 60 e pagam com o cartão.
A Leo Burnett criou uma série
de comerciais e peças de mí-
dia impressa para sustentar a
estratégia.

No Bradesco, principal con-
corrente do Itaú, a ordem é

nova área de responsabilidade
socioambiental e de uma cam-
panha com a Ana Hickman para
divulgação do Hiper Fundo", diz
o executivo.

As concorrentes da Vivo,
que além de cotista da Globo é
patrocinadora da seleção bra-
sileira e do jogador Robinho,
estão aproveitando o embalo da
Copa. A Claro, em comunicado
enviado ao M&M, informa que
"desenvolve ações diferenciadas
de marketing ao longo de todo
o ano" e que "não trabalha suas
estratégias baseando-se no que
a concorrência optou por fazer".
Neste ano, a marca já patrocinou
grandes shows, como os do U2 e
dos Rolling Stones, e está no ar
com o programa ídolos, no SBT.

Durante o Mundial, a opera-
dora está disponibilizando con-
teúdo e serviços especiais para
os apreciadores do futebol. O

manha. Um dos comerciais da
operadora mostra um cliente
em Berlim conversando com o
Brasil graças à tecnologia GSM
e às tarifas especiais oferecidas
pela empresa. Além disso, foi
criada a TIM Torcida, um ser-
viço que permite aos usuários
baixar pacotes de campainhas
e papéis de parede alusivos ao
futebol. A companhia também
formulou um guia de viagens
para os torcedores e apoia o
Rockgol, da MTV.

BEBIDAS
No setor de cervejas, que

tem a presença intensa da Am-
bev no ar com filmes da Skol,
da Brahma e da Antarctica, a
saída mais engenhosa foi a da
Schincariol. A empresa evitou
embarcar no oba-oba da seleção
brasileira - posição clara nos
comerciais da Ambev - - e criou

uma torcida "desorganizada"
para a Costa do Marfim chegar
ao vice-campeonato mundial.
Atrás do Brasil, é claro. Desen-
volvida pela agência Famiglia,
a campanha terá sua duração
determinada pelo desempenho
do time africano - - no primeiro
jogo, a equipe perdeu para a
Argentina por 2 a 1. A agência
não revela o que vai fazer se os
"elefantes" forem desclassifica-
dos ainda na primeira fase.

Na área de refrigerantes,
onde a Ambev também está pre-
sente com o Guaraná Antarctica
e a Pepsi, a exposição nos inter-
valos da Globo é neutralizada
pela Coca-Cola, patrocinado-
ra oficial da Copa do Mundo.
Além de garantir a visibilidade
da marca durante os jogos, a
empresa deflagrou uma grande
campanha ligada à competição,
a "CopaLoucos". O esforço riva-
liza com as campanhas da Pepsi
e do Guaraná, que baseiam suas
peças em grandes ídolos do
futebol, como Maradona, Kaká,
Beckham e Roberto Carlos.

A GM, concorrente da Ford,
lançou duas ações no início do
mês e deixou claro que não abre
mão de exposição de marca
durante esse período. "A idéia
das campanhas é sair um pou-
co do tema Copa do Mundo,
mesmo porque fazer algo que
não seja verde e amarelo agora
é um meio de se destacar. Mas
não queremos nos desconectar
completamente desse momento
que o Brasil vive", diz Samuel
Russell, diretor de marketing
da montadora. Na verdade, se-
gundo ele, as ações são fruto do
planejamento de comunicação
que a GM desenvolve desde o
ano passado. "Por conta disso
pudemos nos adiantar em várias
iniciativas, como a de reservar
com bastante antecedência es-
paços de mídia que, se fossem
negociados às vésperas da Copa
do Mundo, seriam caríssimos ou
impossíveis", diz.

O comportamento da GM
demonstra que, com um pouco
de planejamento estratégico, é
possível enfrentar a megaexpo-
siçâo da concorrência com uma
certa tranqüilidade. Queiroz, da
DM9DDB, ressalta que manter
o foco é fundamental em uma
situação como essa. "Ou a em-
presa concorrente de um cotista
recolhe o time ou foca em um
alvo só, para não dispersar a
audiência em muitos canais." O
que não pode é torcer contra.
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O cinema como coadjuvante do futebol
Os astros Tom Cruise. '

Hanks e Hugh Jackman brilha-
ram nas telas de cinema em maio
protagonizando, respectivamen-
te, Missão Impossível 3,0 C
Da Vinci e X Men 3. Mas entre 9
de junho e 9 de julho - - período
em que é disputada na Alemanha
a Copa do Mundo - - não há mais
nenhuma estréia do mesmo por-
te prevista no calendário. C
dência ou estratégia das grande
distribuidoras para evitar que as
estrelas de Hollywood virem me-
ros coadjuvantes dos astros da
bola? As distribuidoras e redes
de exibição admitem que
futebol e, em especial,
os jogos do Brasil
vão tirar espec-
tadores dos ci-
nemas, o que .
só não aconte-
ceu na última
Copa por causa
do fuso horário,
que concentrou os
jogos de madrugada
e nas primeiras horas
da manhã. Jorge Peregri-
no (da UIP), presidente do
Sindicato das Distribuidoras Ci-
nematográficas, diz que o mun-
dial de futebol deve impactar o
movimento nos cinemas, mas
não acredita que as salas fiquem
às moscas: "Nos confrontos do
Brasil seremos afetados, mas não
nos demais. Há aqueles que não
gostam de futebol e vão procurar
uma opção".

Ele nega que os três filmes
citados tenham estreado em
maio só para fugir do impacto da
Copa. "Grandes lançamentos são
muito comuns nesse período de
início de primavera nos Estados

L~nidos e na Europa. Ninguém
vai deixar de lançar filmes por
causa da Copa", diz o executivo,
salientando que estréiam no
Brasil nas próximas semanas os
longas A Profecia (dia 6), Gar-

New York City Center, no Rio de
Janeiro, terá apenas 8 de suas 18
salas funcionando nesses dias.
"Assim continuo aberto sem
perder qualidade. Os confrontos
durante a semana atrapalham

field 2 (dia 15), Posseidon (dia
23), Cars e Break Up (dia 30) e
Os Sem-Floresta (7 de julho).
Mas os produtores de O Retorno
de Superman preferiram esperar
para 14 de julho, assim como os
da seqüência de Piratas do Cari-
be, na semana seguinte.

Luiz Antônio Silva, gerente de
programação da UCI, diz que os
dez complexos (111 salas) con-
trolados pela rede vão diminuir
o número de salas de exibição
durante as partidas do Brasil.
Como exemplo, ele aponta que o

Brasileiros confundem marcas
Pagar milhões de dólares

para adquirir o direito de ser
patrocinador exclusivo da Copa
do Mundo da Federação Inter-
nacional de Futebol (Fifa) em
seu segmento não é garantia da
associação da marca ao evento
na cabeça dos consumidores,
segundo estudo da Global Mar-
ket Insite (GMI), fornecedora
de soluções globais integradas
para pesquisas de mercado na
internet.

Dados do levantamento
apontam que 59% dos brasi-
leiros acreditam que a Nike,
parceira da Confederação
Brasileira de Futebol (CBF),
é a marca oficial do Mundial
da Alemanha. A Adidas, uma
das 15 patrocinadoras oficiais
da Fifa e maior concorrente
da empresa norte-america-

na, foi indicada por 43% da
amostra. A Emirates, outra
parceira oficial, perdeu por
pouco para a Lufhansa, com
5,06% e 5,17% de lembrança,
respectivamente.

A Coca-Cola obteve mais
sucesso ao apoiar o evento. A
gigante do setor de refrigeran-
tes foi lembrada por 64% das
pessoas, enquanto a Pepsi foi
apontada por 11% do público. As
bandeiras de cartão de crédito
Mastercard e Visa aparecem na
quarta e quinta posições na lista
de mais lembradas, com 37% e
28%, respectivamente, embora a
segunda marca não esteja entre
as patrocinadoras oficiais do
campeonato.

O McDonald's aparece na
sexta posição, com 23% das in-
dicações, muito à frente do Bur-

ger King. lembrado por apenas
0.66% das pessoas pesquisadas.
O Yahoo, outro apoiador oficial
que ficou à frente do concorren-
te, foi citado por 8%, enquanto
o Google, por 3%. Já a Fujifilm,
patrocinadora oficial, com 8%
das indicações, quase perdeu
para a concorrente Kodak, que
levou 7% das menções.

Esses dados fazem parte de
um questionário direcionado a
internautas brasileiros em maio.
A pergunta específica sobre os
patrocinadores do mundial foi
respondida por 4.059 pessoas.
Além do Brasil, outros 11 países
participaram da pesquisa da GMI
(Alemanha, Argentina, Austrália,
Canadá, China, Estados Unidos,
França, Itália, Reino Unido, Rús-
sia e Turquia).

FERNANDOMURAD

Ele diz que as estratégias para
amenizar o impacto da Copa vêm
sendo desenvolvidas há mais de
um ano e começam em ações
voltadas para o público infantil,
rada > i fado no prniiramn Turma

do Sofá. Em todos os meses,
as crianças do programa têm
direito a uma locação grátis. A
promoção também será válida
nos dias em que a seleção na-
cional jogar. As crianças serão
pintadas nas lojas com as cores

do País e ganharão uma cometa
para torcer. Essas iniciativas
estão sendo divulgadas na ESPN
Brasil, emissora com a qual a
Blockbuster também organiza
um concurso cultural.

"Evitamos olhar a Copa como
inimiga. Competimos pelo tempo
livre das pessoas e essas ações vi-
sam nos proteger um pouco nes-
te períoda Nossas campanhas
vão procurar chamar as pessoas
para ir às lojas", diz Guimarães.
A rede de locadoras está distri-
buindo tabelas dos jogos ao lado
de cupons de desconto de R$ 2
para as locações de 24 horas.
Uma estratégia semelhante está
sendo adotada pela Blockbuster
no México, ressalta o executivo.
Ele acredita que a chegada às es-
tantes neste mês de filmes como
O Segredo de Brokeback Moun-
tain, John & June, A Marcha dos
Pingüins e As Loucuras de Dick
and Jane pode ajudar a conter
o êxodo de clientes durante a
Copa. "Sempre dependemos de
grandes lançamentos", afirma
Guimarães.

ROBERTGALBRAITH

aos cinemas já é menor.
As demais partidas não
influem tanto/1 Ele diz
que não somente as ati-
vidades de lazer, mas

todo o comércio, sofrerão
npacto quando a seleção

brasileira estiver em campo.
Nenhuma estratégia promocio-
nal será adotada no período,
assegura. A expectativa para os
meses de junho e julho, segundo
Silva, é de igualar a marca de
2,35 milhões de espectadores
registrada nesse período em
2005, o que ocorreu em função
de grandes lançamentos.

Na Blockbuster, que hoje tem
136 videolocadoras no País, está
sendo adotada uma estratégia na
linha do "se não pode vencê-los,
junte-se a eles". Cláudio Guima-
rães, diretor de marketing e pro-
dutos da multinacional no Brasil,
reconhece que a época de Copa
do Mundo reduz o tráfego nas
lojas, mas evita falar em cifras.
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