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É lugar-comum no marke-
ting e na mídia dizer que a 
publicidade, se bem-feita, é um 
investimento que trará resulta-
dos futuros para o negócio do 
anunciante. Mas a questão hoje 
nos Estados Unidos é como con-
vencer o resto do país disso.

Há duas semanas, a publici-
dade, em todas as suas formas, 
tornou-se um problema para 
as empresas socorridas pelo 
governo norte-americano, que 
comprou ativos podres para dar 
solvência aos negócios e evitar 
o caos na economia. Mais de 
US$ 300 bilhões desse pacote 
foram parar nas mãos de mon-
tadoras e de instituições finan-
ceiras, tornando seus esforços 
de marketing objeto de críticas 
sem precedentes por parte da 
opinião pública.

Somente nos primeiros dias 
de fevereiro houve dois casos: o 
Citigroup teve de reconsiderar 
seus US$ 400 milhões de patro-
cínio com naming rights ao novo 
estádio do time de beisebol New 
York Mets, sob ataques de mem-
bros do Congresso; e o Bank of 
America enfrentava oposição por 
ter patrocinado uma festa que 
a ABC News chamou de “algo 
parecido com carnaval” durante 
o Super Bowl. Deve-se ressaltar 
que, dos 20 maiores recebedores 
de verbas do plano de resgate, 14 
têm contratos de naming rights 
com estádios, arenas e até uma 
liga de futebol americano.

As montadoras dos EUA 
ficaram de fora da publicidade 
no chamado “grande jogo” pela 
primeira vez nos últimos 15 anos 
— não coincidentemente, o pre-
sidente da General Motors, Rick 
Wagoner, disse em novembro do 
ano passado, no Congresso, en-
quanto pedia moedas de chapéu 
na mão, que nenhuma empresa 
do grupo tinha condições de 
investir US$ 3 milhões em co-
merciais do Super Bowl. 

Resumo da ópera: para gerar 
as vendas, essas empresas de-
vem investir em marketing. Mas 
isso é difícil de ser feito quando 
legisladores, mídia e uma parte 
relevante da opinião pública que-
rem encarar a publicidade como 
uma despesa desnecessária.

Hora do troco 
“A única maneira que temos 

de pagar bonificações aos nossos 
acionistas é seguindo as ativida-
des de negócios normalmente, 
como a nossa relação de marke-
ting com a indústria do esporte, 
que nos possibilita gerar lucros”, 
completa o porta-voz do banco, 
Joe Goode. Para ele, só assim o 
banco ficará saudável e irá com-
pensar o investimento indireto 
do contribuinte na instituição.

“Desde a derrocada da econo-
mia, no final de 2008, pesquisas 
indicam uma tendência crescen-
te do público de se posicionar 
contra sinais de desperdício ou 
indulgência corporativa, incluin-
do investimentos em marketing 
que pareçam frívolos ou superva-
lorizados”, opina Richard Luker, 
estrategista-chefe da empresa de 
marketing de eventos TBA Glo-
bal. Os chamados naming rights 
(direitos de utilização de nome), 
que em tempos melhores simbo-
lizaram poder, agora significam 
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grandes lembranças da fraqueza 
do patrocinador no momento.

Embora por anos os anun-
ciantes tivessem de justificar 
seus investimentos para acionis-
tas ou líderes da empresa, agora 
essa conta ficou mais pesada, 
pois passou a incluir os contri-
buintes. Assim, as companhias 
precisam redobrar os esforços 
para que seus anúncios sejam 
efetivos e atinjam as pessoas em 
quem estão focando.

Mas como provar o real valor 
do marketing? Gene Grabowski, 
vice-presidente da empresa res-
ponsável por gerenciamento de 
crise Levick Strategic Commu-
nications, acredita que os anun-
ciantes deveriam considerar a 
idéia de publicar auditorias dos 

retornos obtidos com marketing e 
disponibilizar parte de seus bud-
gets para mostrar que os fundos 
de marketing são bem investidos. 
A transparência corporativa é a 
nova tendência, aponta. 

Ele crê que, na próxima déca-
da, os anunciantes se esforçarão 
para provar que não estão des-
perdiçando dinheiro. É algo pare-
cido com o movimento da última 
década para demonstrar a preo-
cupação com a sustentabilidade.

Segredo aberto
Claramente, o dinheiro do 

governo e a fiscalização pública 
já estão mudando a maneira 
pela qual anunciantes investem 
e relatam esses gastos. A marca 
Cadillac, da GM, permanece sen-
do o carro oficial da NFL, a liga 
de futebol americano, mas, ao 
contrário de anos anteriores, não 
anunciou durante o Super Bowl 
nem sequer fez grandes ações.

Em anos anteriores, esses 
esforços incluíram uma frota 
de cerca de 400 modelos Es-
calade oferecendo serviços de 
fretamento gratuito para cele-
bridades, executivos e outros 
vips; uma corrida de kart com 
celebridades para destinar di-

nheiro a casas de caridade; e o 
prêmio para o melhor jogador 
do Super Bowl: nada menos que 
as chaves de um Cadillac zero 
quilômetro, fato devidamente 
registrado pela televisão. 

“Deixamos de lado diversas 
promoções, incluindo aquelas 
associadas ao Super Bowl”, con-
firma Mark LaNeve, diretor de 
vendas e serviços de marketing 
da GM para a América do Norte. 
“Não importa como se encara 
isso. Precisamos ser bem transpa-
rentes, nos preparar para quais-
quer condições que apareçam e 
executar a ação de maneira lim-
pa”, afirma. “Não temos nenhuma 
margem para erro.”

O Bank of America sentiu 
na pele o risco de adotar uma 
posição que teria sob outras 
circunstâncias durante o Super 
Bowl. A ABC News reportou no 
dia 2 de fevereiro que “apesar 
de ter ficado próximo de um 
colapso, que custou US$ 45 
bilhões em dinheiro do contri-
buinte, o banco patrocinou uma 
festa de cinco dias ‘parecida 
com o carnaval’, do lado de fora 
do estádio onde foi disputado 
o Super Bowl”. “Com isso, o 
patrocinador do evento disse 
ao público norte-americano que 
estava pegando o seu dinheiro e 
desperdiçando-o”, analisou uma 
das fontes da reportagem, Tom 
Schatz, presidente da entidade 
Cidadãos contra o Desperdício 
Governamental. 

Goode, do Bank of America, 
diz que o repórter da ABC teve 
uma impressão errada, já que 
citou, com base na informação 
de “alguém interno”, que o banco 
gastou US$ 10 milhões em sua 
parceria com a NFL, incluindo um 
custo de US$ 800 mil só para ter 
uma tenda no evento. Mas Goo-
de afirma que a promoção NFL 
Experience foi paga já há alguns 
meses, antes do estabelecimento 
do plano de resgate das empresas 
por parte do governo, e que o valor 
foi bem abaixo dos citados.

A estratégia teria ajudado, 
segundo ele, a gerar 14 mil pedi-
dos de novas contas. O Bank of 
America tem um acordo de US$ 
7,5 milhões por ano para direitos 
de utilização de nome com o time 
Carolina Panthers, mas Goode ga-
rante que a instituição obtém US$ 
10 em receita e US$ 3 em lucro 
líquido para cada dólar investido 
nas parcerias esportivas. O acordo do Citigroup com o New York Metz para dar nome a seu estádio renderá US$ 400 milhões ao time de beisebol

Ação do Bank of America causou reação negativa na mídia norte-americana
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