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Como o evento se tornou tão caro

General Motors e FedEx, 
duas estrelas históricas do Su-
per Bowl, estiveram fora da 
edição deste ano, a 43a, dispu-
tada entre Pittsburgh Steelers e 
Arizona Cardinals. Para somar, 
a NBC tinha problemas para 
vender suas últimas cotas até a 
semana anterior ao evento. E, 
por fim, diversos comerciais de 
um segundo da Miller High Life 
zombavam da compra de sete es-
paços de 30 segundos pela rival 
Anheuser-Busch, chamando isso 
de extravagância, já que tudo de 
relevante poderia ser dito em um 
curto período de tempo.

Será que investir US$ 3 mi-
lhões em um comercial durante o 
Super Bowl em meio a uma crise 
econômica não foi uma tolice? 
Vale lembrar que isso representa 
alta de 11% em relação à cota 
de US$ 2,7 milhões cobrada no 
ano passado, algo estranho em 
períodos de crise. 

Na verdade, trata-se de uma 
barganha. O Super Bowl, que 
além do jogo teve o show de 
Bruce Springsteen e a E Street 
Band, representa uma gigantes-
ca plataforma de comunicação 
com números astronômicos de 
audiência e em um momento 
em que os consumidores estão 
de fato interessados e curiosos 
para assistir aos comerciais. O 
valor investido é pago também 
com lembrança da marca, com 
a cobertura da imprensa — que 
gera o marketing boca a boca — 

e tráfego intenso nos sites das 
marcas. E o mais importante: 
pode estabelecer uma relação 
duradoura com consumidores e 
vender produtos.

“A semana do Super Bowl é a 
sétima em que mais vendemos”, 
atesta o presidente da Anheuser-
Busch Inbev para a América do 
Norte, Dave Peacock. “E é a 
única semana das dez melhores 
que não ocorre entre maio e 
agosto. Nós criamos uma oca-
sião para a cerveja”, analisa. De 
fato, Budweiser e o seu cavalo 
Clydesdale estiveram presentes 
durante 4 minutos e 30 segundos 
na programação, sendo duas in-
serções de um minuto, em peças 
criadas pela DDB de Chicago e 
pela pequena Waylon Adverti-
sing, de Saint Louis.

Peacock lembra também que 
o jogo atrai 50% dos telespec-

tadores do país e que, no ano 
passado, atingiu 46% de todos 
os adultos que bebem cerveja, 
de acordo com dados da Media-
mark Research Inc. (MRI). E em 
tempos em que os comerciais 
costumam cair no esquecimento, 
é normal que as pessoas bus-
quem dar uma segunda olhada 
nos filmes da Anheuser-Busch 
em seus sites, que ampliam 
o tráfego em 600% durante a 
semana posterior ao jogo, de 
acordo com dados da Nielsen 
BuzzMetrics. Em 2008, as peças 
veiculadas pela empresa atingi-
ram 21 milhões de visualizações 
em sete dias.

A Hyundai é outro grande 
anunciante que pode atestar a 
força do grande jogo. A monta-
dora comprou dois espaços no 
terceiro quarto do Super Bowl 
do ano passado para promover 

Para o Super Bowl de 2009, 
a NBC pediu um valor recor-
de de US$ 3 milhões por um 
comercial de 30 segundos, ou 
US$ 100 mil por segundo. Em 
2007, o custo para atingir mil 
pessoas na CBS, a rede que 
transmitiu a atração na oca-
sião, foi de US$ 27,90, o maior 
valor da história do evento. 
Isso porque a emissora cobrou 
US$ 2,6 milhões por um co-
mercial de 30 segundos, visto 
por 93 milhões de pessoas. 
Em 2008, a Fox fixou o preço 
em US$ 2,7 milhões, só que, 
como mais pessoas assistiram 
ao Super Bowl, 97,5 milhões, 
a média por mil pessoas ficou 
em US$ 27,71.

Os números das últimas 
edições contrastam com os 
dados do primeiro Super 
Bowl, disputado em 1967 por 
Green Bay Packers e Kansas 
City Chiefs. O preço de cada 
inserção de 30 segundos era 
de US$ 40 mil, valor que, 
ajustado à inflação do perí-
odo, daria cerca de US$ 265 
mil em valores atuais. Apro-
ximadamente 51 milhões de 
pessoas assistiram ao evento 
na ocasião, o que gerou um 
custo por mil pessoas de ir-
risórios US$ 0,78. Em 1977, 
pela primeira vez a barreira 
dos 60 milhões de telespec-
tadores foi quebrada e, logo 
no ano seguinte, 78 milhões 

de pessoas assistiram ao jogo. 
Àquela altura, o valor da in-
serção já estava em US$ 657 
mil (valor de hoje). 

Durante os anos 80, houve 
uma grande variação na audi-
ência. Em 1981, por exemplo, 
ela caiu para “somente” 68 
milhões, ao passo que em 1982 
quebrou pela primeira vez a 
barreira dos 80 milhões e, em 
1986, saltou para 92 milhões, 
no jogo entre Chicago Bears e 
New England Patriots. A par-
tir de 1993 a audiência nunca 
foi menor do que 83 milhões, 
e os preços atingiram US$ 1 
milhão em 1995, triplicando 
de lá para cá.

Felipe Turlão
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sua marca de luxo Genesis. Os 
comerciais, criados pela Goodby, 
Silverstein & Partners, tinham a 
intenção de levar as pessoas para 
o site da marca — mais de 300 
mil acessaram o site só durante 
o jogo, permanecendo nele em 
média por cinco minutos e meio, 
conforme lembra Joel Ewanick, 
vice-presidente de marketing da 
Hyundai Motor America. 

“Sabemos que 85% dos com-
pradores da Hyundai usam a 
internet para tomar sua decisão 
de compra, por isso é importan-
te engajá-los no online”, afirma 
o executivo. “Tivemos 25 mil 
vendas, lideradas pelas pessoas 
que foram ao site. E muitas de-
las ficaram conosco, tornando-
se gente com quem conversa-
mos e temos relacionamento, 
o que é uma fonte importante 
para venda de veículos.” Neste 
ano, a marca se fez presente 
também em dois espaços, para 
divulgar o Genesis como Carro 
do Ano nos EUA, prêmio con-
quistado na Feira de Detroit, e 
o novo programa de seguros da 
companhia, algo importante em 
período de crise.

Não é surpreendente encon-
trar grandes anunciantes, como 
Hyundai, Anheuser-Busch e 

outros (como as rivais do se-
tor de bebidas não alcoólicas, 
Pepsi e Coca-Cola), atingindo 
seus objetivos com a estratégia 
de amplas audiências. A pri-
meira, até o fechamento desta 
edição, não havia definido o 
que exatamente iria veicular, 
mas um comercial em 3D, em 
parceria com a DreamWorks e 
a Intel para divulgar a bebida 
SoBe, estava garantido. A peça 
criada pela Arnell Group mos-
traria astros da liga de futebol 
do país ao lado de personagens 
do filme Monsters vs. Aliens. 
A Coca-Cola teve comerciais 
para Coca Zero, criados pela 
Crispin Porter + Bogusky, e 
para a Coca-Cola normal, com 
elaboração da Wieden + Ken-
nedy, já sob o novo conceito 
“Open hapiness”.

Mas a grande novidade das 
últimas edições é que anuncian-
tes pequenos também encon-
traram grandes oportunidades 
para gerar lembrança. Um des-
ses casos é o de GoDaddy, um 
site de registros de domínio. 
“No dia anterior ao que rodamos 
nosso primeiro comercial, em 
2005, o nosso market share no 
mercado de registro de novos 
domínios era de 16%”, lem-

Fo
to

s:
 d

iv
ul

ga
çã

o

MM 1344 pg34a35   34 29/1/2009   18:35:53

Text Box
Foto

Text Box
Foto



.352 de FEVEREIRO de 2009 internacional

Um bom comercial é como 
uma boa música, é atemporal, 
nunca envelhece. A 43a edição 
do Super Bowl, que ocorreu 
neste domingo, 1o, marcou os 
25 anos daquele que é apon-
tado como o maior filme pu-
blicitário da história: “1984”, 
que apresentava ao mercado 
o Apple Macintosh. Naquele 
ano, a transmissão do progra-
ma de maior audiência da TV 
norte-americana foi em 22 de 
janeiro. Em um momento de 
snack culture e do império do 
efêmero como o atual, assistir 
a “1984” — 25 anos depois — 
ainda causa comoção, não há 
como ficar impassível.

A superprodução, baseada 
no livro homônimo do escritor 
britânico George Orwell, lan-
çava o primeiro computador 
“popular” da Apple que tinha 
uma interface gráfica e mouse 
e era a máquina “para o resto 
de nós”. No filme, homens 
marcham por um corredor 
vigiados por telas. Eles vão 
em direção a uma sala onde 
o Grande Irmão dita as regras 
em um telão. No cenário mo-
nocromático, aparece uma 
loura vestida com trajes es-
portivos. Ela tem uma marreta 
na mão. A polícia corre atrás 
dela para detê-la e os homens 
permanecem sentados para 
ver o Grande Irmão. A loura 
entra no salão e atira a marreta 
como se estivesse praticando 

uma modalidade do atletismo. 
O telão explode e o aviso sur-
ge: “Em 24 de janeiro (dois 
dias depois da veiculação do 
comercial) a Apple vai lançar o 
Macintosh. E você vai ver que 
1984 não será como 1984”. 

Em nenhum momento é 
mostrado o Macintosh. Nem 
precisava. O temor de Orwell 
era de que o mundo viveria 
em 1984 uma ditadura am-
plificada pela tecnologia. Nos 
tempos da Guerra Fria, aquele 
ano era uma ameaça psicoló-
gica, e não apenas o período 
no qual a humanidade seria 
controlada em todos os luga-
res, como previu o escritor. 

O medo da sociedade norte-
americana era o domínio do 
país pelos soviéticos.

O filme foi criado por Steve 
Hayden e Lee Clow, diretores 
de criação da Chiat/Day (hoje 
parte da rede TBWA) — que 
é a agência publicitária da Ap-
ple até hoje —, e dirigido por 
Ridley Scott. Custou US$ 1,5 
milhão e só foi rodado por mui-
ta insistência de Steve Jobs, já 
que o diretor relutou muito em 
fazê-lo. Com uma única exibi-
ção, “1984” gerou milhões de 
dólares em cobertura gratuita 
e repetições nos canais de TV 
por todos os EUA e também 
internacionalmente, tornando-
se um marco na história da 
publicidade mundial. 

Regina Augusto
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Para ajudar a entender um 
pouco o porquê de cada inser-
ção ter esse preço, a Nielsen 
divulgou um apanhado geral 
com as informações mais re-
levantes da edição 2008, que 
servem também de base para 
os recordes que podem ser 
quebrados neste ano.

Televisão: em 2008, a dis-
puta entre o New England 
Patriots e o New York Giants 
foi assistida por 97,5 milhões 
de pessoas, sendo o programa 
de maior audiência da televi-
são no ano naquele país.

Anunciantes: o custo de 
uma inserção de 30 segundos 
foi de US$ 2,7 milhões, com um 
investimento total superior a 
US$ 195 milhões. A Anheuser-
Busch ficou com o maior tempo 
(4 minutos), e o comercial 
com maior audiência foi um 
da Victoria’s Secret, visto por 
103,7 milhões de pessoas; o 
melhor comercial, na opinião 
do público, foi um da NFL, a liga 
de futebol daquele país; e o mais 

lembrado foi um da FedEx.
Online: os anunciantes do 

Super Bowl assistiram a um 
salto de 24% no tráfego online 
no dia seguinte após o último 
evento. Um comercial da 
Pepsi com Justin Timberlake 
gerou a maior repercussão 
no online.

Cultura: na semana se-
guinte à apresentação de Tom 
Petty & The Heartbreakers no 
intervalo, a venda do álbum 
Greatest Hits da banda subiu 
196% e o Anthology: Through 
the Years teve alta de 240% na 
semana. Além disso, o DVD 
The NFL Super Bowl XLII foi 
o mais vendido na temática 
esportes em 2008 nos EUA. 

Consumo: a Nielsen de-
tectou que, durante os jogos, 
aumenta a vontade de consu-
mir produtos como biscoitos 
e cerveja. No segundo caso, 
há claro aumento de consu-
mo nas cidades com equipes 
envolvidas na decisão.

Felipe Turlão

bra Bob Parsons, presidente 
e fundador da empresa. “Na 
semana seguinte havia subido 
para 25%, e continuou. No ano 
seguinte, saltamos para 32%, e 
temos obtido uma parte cada 
vez maior a cada Super Bowl. 
Agora, estamos com 46% em 
escala mundial”, completa.

Parsons lembra também que, 
embora seja difícil identificar 
quanto se ganhou em publici-
dade gratuita, uma empresa de 
mídia calculou que a GoDaddy 
obteve US$ 11,7 milhões em 
espaço na mídia com a reper-
cussão da história de que a Fox 
se recusou a rodar o comercial 
“Exposure” no Super Bowl, es-
trelado pela piloto de Fórmula 
Indy Danica Patrick.

Naturalmente, GoDaddy es-
teve de volta neste ano, afinal, 
como disse Parsons, um comer-
cial no Super Bowl irá se pagar 
“antes do fim do ano”. 

Outro anunciante do merca-
do de web, a E-trade, optou por 
retornar ao jogo neste ano de-
pois que seu comercial “Talking 
baby” levou a uma ampliação de 
32% na criação de novas contas 
no site somente na semana se-
guinte à disputa. As pesquisas 
online para a marca cresceram 
1.000% de uma hora antes do 
jogo até uma hora depois, e 
mais de 5 milhões de pessoas 
assistiram ao comercial na in-
ternet, como informa o diretor 
de marketing Nick Utton. Neste 
ano, a estratégia do anunciante 
é investir mais em táticas virais 
e digitais para elevar esses nú-
meros. “Não é ‘gastar e rezar’, 
mas uma decisão estratégica”, 
diz ele. Neste ano, o mesmo con-
ceito foi adotado, com criação 
da Grey, de Nova York.

E quando a mensagem é 
exata, os números falam por si 
só: o site Cars.com teve aumento 
na lembrança de marca de 12% 
em 2008 por causa da compra no 
Super Bowl; a Audi assistiu ao 
seu tráfego na web saltar 200% 
nos 30 dias seguintes ao jogo; a 
CareerBuilder teve explosão de 
68% na inscrição de currículos 
nos três meses seguintes. “Nós 
não podemos nos permitir não 
anunciar. Não é acidental o fato 
de que estamos fazendo isso por 
23 anos seguidos”, confirma uma 
fonte da Pepsi. 

A lista completa de anun-
ciantes do Super Bowl contou 
com Anheuser-Busch Inbev, 
Audi, Bridgestone, CareerBuil-
der, Cars.com, Castrol, Coca-
Cola, Denny’s, DreamWorks, 
E-Trade, Frito Lay, General 
Electric, GoDaddy, H&R Blo-
ck, Hulu, Hyundai, Kellogg, 
Monster, NFL (a própria liga de 
futebol), Paramount Pictures, 
Pedigree, Pepsi, Sony Pictures, 
Taco Bell, Teleflora, Toyota, Re-
sort da Universal (em Orlando) 
e Universal Pictures.

Um fenômeno americano
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