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A maior parte da grade de propaganda a ser veiculada no Super Bowl de 2009 que não foi 
vendida em setembro continua na mesma, uma grande mudança em relação ao começo do 
ano, quando a NBC anunciou que o tempo de veiculação estava sendo vendido mais 
rapidamente que o normal.   
 
Anunciantes regulares do Super Bowl como a FedEx, Garmin, Salesgenie.com e General Motors 
(GM) estarão de fora da final do campeonato de futebol americano deste ano, que acontecerá 
em 1º de fevereiro na Flórida. Mas a NBC diz que está negociando com outros potenciais 
anunciantes os spots de 30 segundos que ainda restam.   
 
"Estamos ouvindo muitas companhias", diz Brian Walker, diretor sênior de comunicações da 
NBC Sports em Nova York. "Este é o momento de mostrar força e confiança em suas marcas, 
numa economia desafiadora."   
 
Walker diz que a NBC tinha um total de 67 spots para o Super Bowl XLIII e vendeu 59, ou 
88%. Em setembro, a NBC disse que 85% dos comerciais de 30 segundos haviam sido 
vendidos por cerca de US$ 3 milhões cada um. Normalmente, 60% dos espaços comerciais são 
vendidos a essa altura.   
 
O campeonato da liga nacional de futebol Americano é considerado o principal evento de 
propaganda do ano e sempre prenuncia novas tendências para o setor.   
 
Walker afirma que a NBC tecnicamente poderá vender espaços comerciais até o último minuto 
antes do jogo. Ele não diz se a NBC uma unidade da NBC Universal, controlada pela General 
Electric está sendo pressionada pelas companhias para conceder descontos.   
 
A GM, que comprou horário de veiculação de anúncios no Super Bowl por cerca de uma 
década, está cortando custos como parte de um plano de reestruturação implementado antes 
do pedido de ajuda ao governo dos EUA.   
 
Carla Boyd, porta-voz da FedEx, disse ontem que a companhia "não pretende fazer 
propaganda" no jogo, por enquanto, mas não forneceu o motivo da decisão. A companhia de 
entregas rápidas, que este mês reafirmou seus planos de longo prazo de aumentar as receitas 
em 10% e o lucro por ação em algo entre 10% a 15% ao ano, foi anunciante do Super Bowl 
por 12 anos. A Garmin, que reservou espaço publicitário no Super Bowl nos últimos dois anos, 
disse que não o fará em 2009, por uma mudança de estratégia.   
 
A Salesgenie.com também confirmou que não estará no Super Bowl 2009, depois de ter 
participado do evento nos dois últimos anos. A companhia não quis informar o motivo.   
 
Mas segundo Walker, outros patrocinadores tradicionais do Super Bowl continuarão presentes, 
incluindo companhias de bebidas e produtos pré-embalados, além de grandes estúdios de 
cinema.   
 
Pelo menos um patrocinador está voltando depois de uma ausência prolongada: a Monster 
Worldwide, cuja última aparição no Super Bowl foi em 2004. Steve Sylven, porta-voz da 
Monster, disse que o retorno ao campeonato é parte de uma parceria publicitária de vários 
anos com a NFL, que começará na final do campeonato.   
 
A Anheuser-Busch é uma das empresas que continuará anunciando. Ela comprou dez spots de 
30 segundos, alguns dos quais serão combinados para se transformar em spots de 60 
segundos. "O momento é amedrontador, mas eu acredito que é a melhor hora para se passar 
uma imagem positiva", diz o diretor de criação da companhia, Bob Lachky. "É uma pequena 
ilha de normalidade no momento em que as coisas estão um pouco loucas."   
 



Os comerciais da Budweiser no Super Bowl datam de 1975, quando um participante de 
corridas de esqui se revela uma garota Bud. A auto-proclamada "King of Beers" reina no 
segmento de bebidas alcoólicas do Super Bowl desde que garantiu direitos exclusivos na 
categoria num acordo firmado em 1989 e que vai durar até 2012.   
 
A InBev fechou na semana passada a aquisição da Anheuser por US$ 52 bilhões. O negócio 
levou a especulações de que a companhia belga conhecida por suas medidas de corte de 
custos poderia cortar alguns dos patrocínios esportivos nos EUA.   
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 27 nov. 2008, Empresas & Tecnologia, p. B4. 


