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O Banco Itaú é o novo patro-
cinador da seleção mais badalada 
do futebol mundial. A instituição 
assinou um acordo com a Con-
federação Brasileira de Futebol 
(CBF) para patrocínio das seleções 
brasileiras de futebol — principal, 
olímpica, sub-23, sub-20, sub-17, 
sub-15 e femininas. O contrato terá 
duração de seis anos, incluindo o 
período da Copa do Mundo do Bra-
sil, em 2014, com valor que gira em 
torno de US$ 15 milhões anuais.

Antonio Matias, vice-presi-
dente do Banco Itaú, destaca que 
a decisão de patrocinar a seleção 
está ligada ao posicionamento 

Itaú é o novo patrocinador 
da seleção brasileira

A Lei Seca, que restringe o con-
sumo de álcool pelos motoristas, 
e a proximidade do verão movi-
mentam o mercado anunciante. 
Marcas de diferentes segmentos 
vêem nessa combinação de fatores 
uma oportunidade para prestar 
serviços diferenciados e oferecer 
experiência aos consumidores. 
Citroën, Ambev e Mastercard, por 
exemplo, estão juntas em uma ação 
que a partir de 1o de novembro 
possibilitará a clientes dos bares 
e restaurantes da Vila Madalena, 
reduto boêmio paulistano, voltar 
para casa de carona em um carrão 
— o C4 Pallas Exclusive.

Por meio de um acordo de 
comodato com a Associação de 
Gastronomia, Entretenimento, 
Arte e Cultura da Vila Madalena 
(Ageac), a montadora disponibi-
lizou por quatro meses uma frota 
de 24 veículos. A empresa tam-
bém contratou a agência Kuarup 
para desenvolver material de 
divulgação. Mastercard e Am-
bev entram na parceria arcando 
com os custos dos motoristas e 
do combustível. No momento, 
inclusive, a Ambev utiliza um 
bumerangue como símbolo para 
suas ações de consumo respon-
sável. No slogan, a mensagem “É 
mais divertido ir e voltar”. 

“A lei é muito legal, mas elitis-
ta. O transporte público é ruim e o 
táxi, caro”, opina Maurício Laran-
jeira, dono de estabelecimentos na 
Vila Madalena (como o restaurante 
Santa Gula), membro da diretoria 
da Ageac e um dos articuladores 
da ação. A expectativa é que, com 
temperaturas mais altas e facilida-
des de transporte, o faturamento 
dos bares e restaurantes do bairro 
— que em alguns casos registrou 
queda de 30% a 60% nos últimos 
meses — suba.

Em outra frente, a Brave Mar-
keting Design criou campanha 
veiculada nos bares Corleon ne, 
Maevva e Dublin, na Vila Olímpia, 
também em São Paulo. O objetivo 
é convidar a moçada que vai para 
a “balada” a passar a noite no Ho-
tel Park Suítes ITC, com direito a 
café da manhã e a curtir a piscina 
no dia seguinte. A campanha, 
válida até 10 de novembro, é 
composta por gravatas colocadas 
nos carros estacionados pelos 
manobristas dos bares e também 
por boards de mídia indoor, da 
empresa New Ad. Em breve, deve 
ser oferecido serviço de transfer 
aos clientes interessados, que 
podem assim ir ao bar e voltar 
de lá com o motorista do hotel. 
Segundo Patricia Costa, diretora 
de operações da Brave, ainda não 
há previsão de prolongar a ação. 

Já a empresa de táxis Vale Fácil 
aproveitou a onda para divulgar 
seu serviço de pagamento com 
senha, fazendo uma parceria com 
o Boteco Ferraz, no Itaim Bibi. A 
ação, no entanto, é só para convi-
dados e dura o mês de outubro. Ela 
dá aos usuários o direito de utilizar 
um crédito de R$ 50 para ir ao bar e 
conhecer a nova ferramenta.

Patrocinadora da equipe de 
F-1 McLaren, a marca Johnnie 
Walker lidera há quatro anos 
o movimento “Piloto da vez”, 
que ganhou dimensão com as 
novas restrições impostas aos 
motoristas brasileiros. “Antes 
de qualquer empresa de bebida 
levantar a bandeira da conscien-
tização, a Diageo (que detém 
a marca) já fazia isso”, afirma 
Rafaela Parras Salvador, direto-
ra de eventos da The Marketing 
Store, que atende o cliente.

Com a campanha, dentre ou-
tras ações, profissionais de bares 
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incentivam grupos de amigos a 
eleger uma pessoa e ficam de 
olho para que o escolhido não 
beba. No próximo dia 30, às 
vésperas do GP do Brasil de F-1 
(que acontece no dia 2), o piloto 

cultural que o banco adotou mais 
fortemente nos últimos anos. 
“Criamos a plataforma de pa-
trocínio e participação cultural 
chamada Programa Itaú Brasil 
com a idéia de investir no que 
o Brasil tem de melhor e no que 
mobiliza a sociedade brasileira. A 
celebração dos 50 anos da bossa 
nova e o patrocínio da seleção 
são exemplos claros disso”, ex-
plica Matias.

O Itaú terá direito a estampar 
sua logomarca no ombro da cami-
sa da seleção, além do título de 
“Patrocinador Oficial da Seleção 
Brasileira de Futebol”. A empresa 

também poderá realizar ações 
promocionais e de publicidade 
em meio ao público fazendo as-
sociação com a seleção em seus 
produtos e serviços. De acordo 
com Matias, o marco que iniciou 
as negociações foi o contato da 
CBF com o Itaú para apoio à 
candidatura do Brasil na escolha 
da sede da Copa de 2014. “Apoia-
mos a eleição da sede e, com isso, 
as conversas foram evoluindo, 
culminando nesse patrocínio”, 
revela o executivo.

O envolvimento do Itaú com 
o futebol já tem mais de 17 anos, 
com o patrocínio da transmissão Paulo Setúbal, do Itaú, e Roberto Teixeira, da CBF, no fechamento do contrato

Lewis Hamilton dará uma carona 
simbólica em um táxi a convida-
dos de um happy hour paulista-
no. No Rio, o bicampeão Mika 
Häkkinen deu “carona” para 
cariocas em um carro réplica de 
um de F-1, no começo do mês. 

Quando a lei foi sancionada no 
Rio, umas das tentativas do Bo-
teco Belmonte foi disponibilizar 
quatro motoristas para dirigir os 

veículos dos freqüentadores de 
volta para casa, pelo valor de R$ 
8. Outra ação, agora do Tiz ziano, 
mantém carros próprios para 
buscar seus clientes na Barra da 
Tijuca e levá-los de volta, sem 
custo adicional. Grande parte 
dos locais prefere mesmo é fazer 
convênios com cooperativas. 

Paula Ganem, 
com colaboração de Carla Said Lima

dos jogos do Campeonato Brasi-
leiro, da Copa Libertadores da 
América, das eliminatórias da 
Copa do Mundo de Futebol, dos 
amistosos da seleção brasileira e 
da Copa do Brasil, dentre outras 

competições transmitidas pela 
Rede Globo. “Somos pé-quente, 
e a seleção ganhará tudo a partir 
de agora”, brinca Matias. Os ou-
tros patrocinadores da seleção 
são Vivo e Guaraná Antarctica.

MM 1332 pg19.indd   19 23/10/2008   20:06:52

Text Box
Foto

Text Box
ITAÚ é o novo patrocinador da seleção brasileira. Meio & Mensagem, São Paulo, a. 30, n. 1332, p. 19, 27 out. 2008.




