
Os fãs e a Copa
Menos da metade dos torcedores mundiais pesquisados antes do campeonato pretendia
acompanhar todos os jogos e a maioria não soube identificar os 15 patrocinadores oficiais
CIBELE SANTOS

Quando estava às vésperas da
abertura do maior evento espor-
tivo do planeta, iniciado em 9 de
junho, a especialista em market
intelligence Global Market Insite
Inc. (GMI) divulgou os resultados
parciais de um levantamento
com 11.352 íãs de futebol de 12
países - - Alemanha, Argentina,
Austrália, Brasil, Canadá, China,
Estados Unidos, França, Itália,
Reino Unido, Rússia e Turquia

destinado a quantificar a
atitude dos torcedores globais
em relação à Copa deste ano.
Conduzida em tempo real pela
internet, a pesquisa GMIPoll
revelou que quase a metade
(45%) dos entrevistados preten-
de acompanhar todo o evento,
contra 29% dos interessados
em apenas alguns jogos e 18%
dos totalmente desinteressados.
Entre 8.404 respondentes, a es-
magadora maioria, 93%, assistiria
às partidas confortavelmente em
casa, via TV, comparada aos 31%
que iriam a bares ou restaurantes
e aos 5% que usariam seus celula-
res para se informar em trânsito.
Por outro lado, apesar do favori-
tismo imbatível da televisão, os
dados da GMI também confirmam

o inegável avanço da internet so-
bre outros meios tradicionais de
informação: a segunda fonte mais
citada (45% dos entrevistados)
foi o site oficial da Federação
Internacional de Futebol (Fifa),
abrigado no Yahoo (parceiro ofi-
cial da Copa), ao lado de outros
sites de notícias; jornais ficaram
praticamente empatados, com
44%, mas o rádio veio em um dis-
tante quarto lugar, com 27%. Os
blogs atraíram 13% das respostas,
enquanto os serviços SMS, com
4% das respostas, mostram que
ainda têm muito a crescer nos
próximos mundiais.

MARCAS OFICIAIS
Para os 15 patrocinadores que

desembolsaram cerca de US$ 35
milhões para conectar suas mar-
cas ao maior evento esportivo do
mundo (segundo a Fifa, o mun-
dial de 2002 atraiu 28,8 bilhões de
pessoas), a pesquisa traz alguns
dados conflitantes. Enquanto
a Adidas, líder do ranking de
reconhecimento da GMI, foi
corretamente identificada como
patrocinadora por 43% dos fãs,
a grande rival Nike, que investiu
agressivamente em campanhas

globais mas não comprou a cota
de patrocínio, aparece em tercei-
ro lugar, depois da Coca-Cola. A
Mastercard, parceira da Fifa na
categoria de cartão de crédito,
ocupa a quarta posição; a con-
corrente Visa, não patrocinado-
ra, surge duas posições atrás.
Entre as top 10, a Samsung, que
não é parceira, foi associada à
Copa por 11% dos entrevista-
dos, enquanto a patrocinadora
Avaya quase não foi citada (4%).
Outras contradições dizem res-
peito à Fujifilm, "lembrada"
pelo mesmo número de pessoas
que citaram a não patrocinadora
Kodak (8% do total), e, no caso

mais extremo, a companhia aérea
saudita Emirates, menos lem-
brada do que a Lufthansa (maior
aérea da Alemanha, sem vínculo
com a Copa).

VALE A PENA?
"O patrocínio oficial deste

ano atraiu grandes nomes e
marcas, incluindo Yahoo e Adi-
das. A pergunta é: eles gastaram
bem seu dinheiro?", questiona
Dietmar Walter, diretor do braço
europeu da GMI. Como exemplo,
ele cita o caso da Nike, que,
apesar da liderança da Adidas,
foi escolhida por 31% dos en-
trevistados globais, por 25%

dos norte-americanos (contra
27% da Adidas) e por 19% dos
britânicos (versus 19%). Em
nosso país, a situação se inverteu
completamente: 59% dos brasi-
leiros identificaram a Nike como
parceira oficial, versus 44% que
mencionaram a Adidas!

Em relação aos anunciantes
que não conseguiram impactar os
corações e mentes dos consumi-
dores globais, Walter sugere que
não souberam aproveitar o even-
to para alavancar a percepção de
suas marcas. "Apesar de Avaya,
Deutsche Telekom, Fujifilm,
Emirates, Continental, Hyundai,
Toshiba e Philips serem todas
parceiras oficiais, seus índices de
reconhecimento ficaram abaixo
de 5% no Reino Unido. No caso
da Nike, o fato de ter sido asso-
ciada à Copa deve-se puramente
à força de sua marca e às popu-
lares campanhas publicitárias
com os membros do time inglês.
O patrocínio de futebol é um jogo
engraçado, que não oferece uma
garantia inabalável de sucesso,
como muitos imaginam."

Text Box
Fonte: Meio & Mensagem, ano 28, n. 1214, p. 30, 26 jun. 2006.




