
Derrota da seleção fora
do script das campanhas
Nem todos os anunciantes prepararam um Plano B, como se a derrota não fosse cogitada
ROBERTGALBRAITH
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A escolha de
uma porta-
voz é muito
mais com-
p l e x a do
que sonha a
nossa vã pro-
paganda. A

adaptação da famosa frase de
Shakespeare, feita pelo consultor
de marca Jaime Troiano, mostra
como muitas empresas deixaram
que sua estratégia publicitária
fosse contagiada pelo ufanismo
em torno da quase certa con-
quista do hexacampeonato pela
supostamente imbatível Seleção
Brasileira. Pior do que embarcar
no perigoso clima de já ganhou

- são fartas as lições na história
do futebol - -, muitos anunciantes
e agências passaram a impressão
de que a hipótese da derrota não
era considerada.

Troiano acredita que mesmo
com a retirada das campanhas
do ar após a eliminação do Bra-
sil nas quartas-de-final contra a
França, no sábado, l2 de julho,
ficam lições para todos os anun-
ciantes envolvidos com campa-
nhas de Copa. Para aquelas que
demoraram a reagir o estrago,
porém, é maior: "As marcas não
agüentam esses desaforos sem
sofrer arranhões. Ficou como
uma promessa não cumprida".

O consultor enxerga nas
campanhas erros semelhantes
aos que levaram o time de Par-
reira à derrota. "As campanhas,
de uma forma geral, focavam
heróis, jamais a equipe. Os anun-
ciantes embarcaram para valer
nessa mitologia do individualis-
mo. Trata-se de um ato falho: em
vez de uma seleção, tínhamos
em campo 11 empresas", critica
o consultor.

Durante três dias após a
derrota para a França, ainda era
possível ver no ar Ronaldinho
Gaúcho estrelando comerciais
do Banco Santander (McCann-
Erickson), no qual o jogador
ensinava como se usar o internet
banking da instituição, da Rexona
(Lowe), em que perseguia um de-
sodorante, e da Oi (NBS), no qual
o craque provocava adversários
com o toque do celular.

Os comerciais do Guaraná
Antarctica, assinados pela Duda
Propaganda - - o filme "Pesadelo",
com Maradona; e outro em que o
caminhão da marca conduzia a

Filme da Brahma veiculado no dia da derrota do Brasil contra a
França foi um dos poucos trabalhos preparados para o mal resultado

Seleção para o estádio —, também
tiveram uma sobrevida, mas a
gerente de comunicação e mar-
keting da Ambev, Raquel Ogando,
garante que a veiculação estava
prevista para seguir independente
do resultado por não haver no
conteúdo dos comerciais nada que
sugerisse a vitória, apenas o apoio
da marca à Seleção.

"A campanha da Brahma pe-
dia que o Brasil trouxesse a sexta
estrela, mas a do Guaraná estava
ern cima do ícone de brasilidade.
Por isso, não sentimos necessi-
dade de mudança imediata com
a eliminação", explica Raquel.
Mesmo assim, todos os espaços
de mídia reservados ao Guaraná
foram substituídos pela campa-

nha promocional "Dá, dá, dá", da
Pepsi. A Vivo também manteve
no ar comerciais que divulgavam
os conteúdos exclusivos referen-
tes ao patrocínio à Seleção.

Quem se saiu melhor e deu a
impressão de ter um planejamento
adequado aos riscos foi a Brahma,
atendida pela África. A marca de
cerveja não apenas suspendeu a
veiculação dos comerciais prota-
gonizados por Ronaldo - - o do
touro e o em que tenta acertar
uma estrela no céu - -, como ra-
pidamente passou a veicular um
filme em que Zeca Pagodinho, pro-
duzido antes de a Copa começar,
faz embaixadas mirabolantes com
a bola e no fim consola a torcida
e reforça o apoio à Seleção: "A
gente sabe do show de bola que
o brasileiro é capaz de dar. Bola
para frente, Brasil. Brahma, patro-
cinadora da Seleção Brasileira de
Futebol, sempre".

DOIS CENÁRIOS
A gerente de marketing da

Brahma, Paula Lindenberg,
diz que a empresa sempre tra-
balhou com os dois cenários
e que havia também filmes de
vitória, que serão arquivados.
"Sabíamos dos riscos; por isso o
importante nesse planejamento
foi a ação rápida", diz a execu-

tiva, lembrando que havia um
filme pronto para Ronaldo caso
o jogador batesse o recorde de
gols de alemão Gerd Muller - - e
que foi ao ar logo que o feito foi
consumado.

Paula lembra que a Brahma
tem parceria com Ronaldo desde
1994 e que o patrocínio à Sele-
ção, que começou em 2001, vai
até 2019. "Nosso compromisso é>
de longo prazo, masvagora vamos
deixar de falar de Copa", diz.

A Golden Cross, que apostou na
imagem de Carlos Alberto Parreira
em campanha criada pela Lew,Lara,
também foi rápida no gatilho para
tirar o filme com o contestado téc-
nico do ar. Em seu lugar entrou a
campanha institucional dos 35 anos
da empresa. Já os outdoors com o
técnico foram retirados 48 horas
depois da derrota.

O banco Santander, que in-
vestiu mais de R$ 100 milhões
para usar as imagens dos craques
Cafu, Roberto Carlos, Ronaldo,
Ronaldinho Gaúcho, Kaká e Ro-
binho nesse período de Copa, não
se pronunciou sobre o assunto,
mas a campanha foi suspensa
três dias após o fiasco. A Vivo,
por sua vez, limitou-se a uma
nota oficial: "A Vivo reafirma o
seu patrocínio à Seleção Bra-
sileira de Futebol e ao jogador
Robinho e informa que a partir
de agora sua campanha de mar-
keting será focada nos serviços
e benefícios oferecidos pela Vivo
aos seus clientes".

A Oi, também em nota, re-
afirmou seu compromisso com
o craque do Barcelona, cujo
contrato com a operadora vai
até 2010. O filme só saiu do ar na
última quinta-feira, 6, seis dias
após o vexame contra a França.
Ninguém esperava mesmo que
Ronaldinho se tornasse o primei-
ro camisa 10 da Seleção a deixar
de marcar gols em uma Copa.

Próximo desafio é a Copa América 2007
A próxima oportunidade

para os craques da Seleção
Brasileira tentarem se reabilitar
perante a opinião pública será
na Copa América 2007, torneio
marcado na Venezuela entre
26 de junho e 15 de julho do
ano que vem. A organização e a
venda de patrocínios e direitos
de transmissão são da Traffic
Marketing Esportivo, que espe-
ra comercializar o evento para
cerca de 160 países, assim como
ocorreu na edição de 2004, em
que o Brasil bateu a Argentina
na final em disputa de pênaltis.

Dado Lancellotti, diretor
comercial de marketing e pa-
trocínios da Traffic, reconhece
que a eliminação tanto do Brasil
quanto da Argentina ainda nas
quartas-de-final não é um resul-
tado que ajude a badalar a com-
petição. "O ideal teria sido a final
sul-americana", diz Lancellotti.
Mesmo assim, a Traffic confia no
sucesso da competição que teve

67% de participação de audiência
da TV Globo, única que transmitiu
a competição em 2004 com média
de 34 pontos no Ibope.

A competição deve contar com
a participação das dez seleções
da Confederação Sul-Americana,
México e provavelmente Estados
Unidos, que ainda não confirmou
se aceitará o convite. A venda de
patrocínios ainda está em fase
preliminar.

Dado Lancellotti acha que a Copa
da Alemanha trouxe importantes li-
ções para anunciantes que vinculam
suas imagens a craques de futebol e
outros esportes. A mais importante,
segundo ele, é que o excesso de ex-
posição de alguns jogadores reduz o
retorno para todos os que apostam
na imagem do atleta, pois dificulta a
associação do consumidor com uma
determinada marca. Ronaldinho
Gaúcho é o exemplo mais eloqüente.
Fez campanha para o banco Santan-
der, Oi, Rexona, chiclete Buballo,
Nike e Texaco, entre outras. A

notícia de que teria ido a uma boate
no dia seguinte à derrota também
respingou na imagem dessas empre-
sas. "A responsabilidade dos atletas
cresce com a exposição", acredita o
diretor da Traffic. Para ele, a postu-
ra de Kaká, um dos poucos que co-
meçou as explicações pela derrota
pedindo desculpa à torcida pela má
performance, foi a mais correta. "O
comportamento sólido e a discrição
em sua vida privada mostram que
ele é hoje o mais preparado para
receber a responsabilidade de re-
presentar marcas".

A peridiocidade da Copa
América, que nunca foi regu-
lar, passará a ser de quatro em
quatro anos a partir da próxima
edição, sempre em ano pós-Copa
do Mundo. A decisão da Traffic
ocorre para evitar que a compe-
tição seja esvaziada não apenas
de patrocinadores em anos de
Olimpíadas e Eurocopa como
das seleções principais em anos
pré-Copa, quando as eliminató-
rias são prioridade para todas as
confederações. A sede de 2011
ainda não está definida. (R.G.)
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