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Marketing esportivo

Copa de 2014 coloca 18
cidades em clima de decisão

Patrocínios locais e TV
Depois da Copa na África do
Sul, será iniciada uma disputa
pelas cinco cotas de patrocínio
locais, que não poderão conflitar
com os 15 parceiros globais da
Fifa. Destes, cinco patrocinam
todas as competições da entidade:
Coca-Cola, Visa, Adidas, Emirates,
Sony e Kia/Hyundai. Isso já exclui
dois importantes parceiros da CBF,
a Ambev e a Nike.
O Banco Itaú, por sua vez, já
manifestou o interesse em usufruir plenamente da condição de
parceira da CBF, enquanto a Vivo
não terá nenhum obstáculo. Nos
direitos de TV, comprados pela TV
Globo por US$ 300 milhões (a Record ofereceu US$ 180 milhões)

Robert Galbraith

A Fifa não vai permitir nenhuma divulgação oficial da Copa de
2014 no Brasil enquanto o capitão da seleção campeã em 2010,
na África do Sul, não levantar
o troféu. Contudo, o assunto
vai ganhar espaço na mídia nas
próximas semanas por conta do
anúncio oficial das 12 cidades
brasileiras que serão escolhidas
para receber os jogos, o que ocorrerá em pronunciamento do presidente da entidade máxima do
futebol, Joseph Blatter, no dia 20.
As 18 cidades candidatas foram
vistoriadas pelo comitê técnico
da Fifa nos dois primeiros meses
desse ano, acompanhados de perto pelo corpo de lobistas que cada
praça contratou para aumentar as
chances de escolha.
No Rio de Janeiro, por exemplo, o governador Sérgio Cabral
já montou um comitê local em
parceria com a agência Prole,
que atende seu governo. Apesar do critério de definição ser
oficialmente de caráter técnico,
a escolha das cidades seguirá
muito mais um viés político. Tanto que São Paulo e Rio de Janeiro
estão praticamente garantidas,
respectivamente, como sedes da
abertura e da decisão, ainda que
a confirmação só venha a se dar

Capitais na disputa

Belém
Manaus

Fortaleza
Natal
Recife
Maceió

Rio Branco

Cuiabá

Salvador

Brasília
Goiânia

Belo Horizonte

Campo Grande

Rio de Janeiro
São Paulo
Curitiba
Florianópolis
Porto Alegre

após julho de 2010.
Bem encaminhadas, também
em função do peso político, estão
Brasília, Belo Horizonte, Salvador,
Porto Alegre e Recife. Com boas
chances, Maceió, Natal, Fortaleza, Curitiba e Florianópolis disputam três vagas. O governo federal
já declarou que tem interesse
que jogos sejam mandados na
Amazônia, o que coloca Manaus
(AM), Belém (PA) e Rio Branco
(AC) na luta por uma vaga. A
cidade que representará o Pan-

— com cláusula de redução no valor caso o País perca o direito por
alguma razão —, as cotas terão de
obrigatoriamente ser oferecidas
prioritariamente aos parceiros
internacionais da Fifa.
As empresas terão 30 dias de
prazo para fechar o contrato após
o recebimento da proposta. Depois
disso, a Globo deve passar a bola
para os cotistas do seu pacote
futebol. Para a Copa de 2010, os
critérios serão os mesmos. A expectativa é de que sejam definidos
os cotistas do mundial da África do
Sul até setembro, pouco antes da
renovação para o pacote futebol,
que em 2010 só deve cobrir as
competições entre clubes. (RG)

tanal — outro desejo manifesto
pelo governo — deve ficar entre
Goiânia (GO), Cuiabá (MT) e
Campo Grande (MS).
Para que as seis cidades excluídas não expressem ressentimentos aos integrantes do comitê
organizador, presidido por Ricardo Teixeira (CBF), e ao governo
federal — maior avalista da Copa
—, a Fifa vai assumir toda a responsabilidade política pela escolha
das cidades. Somente após esse
processo político é que a parte

técnica deve ganhar mais força.
Um estudo encomendado à Associação Brasileira da Indústria de
Base (Abdib), presidida por Paulo
Godoy, apontou a necessidade
mínima de investimentos de R$ 30
bilhões em infra-estrutura pública
(segurança, portos, aeroportos,
telecomunicações, energia, saneamento básico, hotelaria e transportes), dos quais R$ 5 bilhões
são relativos apenas ao transporte
público em São Paulo.
E a partir daí, as visitas técnicas da Fifa serão freqüentes e
bastante intensas em termos de
cobrança, a exemplo do já ocorre
na África do Sul, onde correm rumores de que Alemanha e França
estariam prontas para assumir a

Copa em um eventual fracasso dos
organizadores locais.
No meio do ano, a Fifa deve
abrir um escritório no Rio de
Janeiro e nomear um executivo
com dedicação exclusiva para
monitorar os trabalhos diariamente em todas as cidades escolhidas. A exigência será para que
todos os estádios prometidos
para a Copa estejam prontos
até 31 de dezembro de 2012. No
entendimento de especialistas,
eventuais falhas na África do Sul
significarão mais pressão sobre o
Brasil, por conta da insatisfação
dos europeus de ver duas torneios seguidos realizados fora
de seu continente, fato inédito
na história.
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Ogilvy incorpora 10’Minutos

Mabe expõe em salões de beleza

A Ogilvy concretizou na semana passada a in- foco de marketing direto do grupo, nas áreas de
corporação das áreas de desenvolvimento e criação inteligência, análises e consultoria.
A 10’Minutos é uma das pioneiras do mercado
da 10’Minutos. Com isso, os dois sócios-diretores
da agência assumem cargos de gerentes gerais interativo brasileiro, tendo sido fundada em 1996
em unidades do Grupo Ogilvy One. Michel Lent, por Michel Lent. Após ficar congelada nos anos
na Ogilvy Interactive, e Stanlei Bellan, na Neo@ da bolha da internet, ela retomou suas atividades
em 2002 e ganhou novos
Ogilvy — que tem foco
sócios em 2007, quando
em mídia digital e search
chegaram Stanlei Bellan
marketing.
e Alfredo Reikdal (que
“A razão principal
vendeu sua parte no ano
do nosso interesse nespassado para assumir o
ta negociação foi justacomando da NDS).
mente o fato de ainda
Uma terceira parte da
não termos líderes nes10’Minutos, a de mídia,
sas duas áreas”, rescontinuará com vida insalta Renato de Paula,
dependente, tocada agora
diretor geral da Ogilvy
exclusivamente pelo sócioOne, que está absorvendo aproximadamente
investidor Gaston Taratuta.
mais 20 profissionais da
Essa operação manterá o
10’Minutos. Com isso, Renato de Paula, Michel Lent e Stanlei Bellan: reforço em
nome de 10 Mídia e foco
criação interativa, mídia digital e search marketing
seu efetivo sobe para
em estratégias e execução
170 pessoas.
de mídia digital, trabalhando, inclusive, em parceria
Além das subsidiárias que passam a ter novo com outras agências online e de publicidade.
comando, o grupo é integrado pela própria Ogilvy
Taratuta também é sócio do Grupo IMS (InOne, que tem foco em marketing direto, e pela ternet Media Services), fundado em 2005 como
Ogilvy One Consulting, que vem sendo gerenciada escritório de representação de veículos e atualmente focada na área de mídia digital e impressa,
por Sérgio Augusto desde 2007.
Com a casa reforçada nas áreas de criação com presença em Miami, São Paulo, Buenos Aires
interativa, mídia digital e search marketing, e Cidade do México.
Renato de Paula pretende agora incrementar o
Alexandre Zaghi Lemos

A marca Mabe de eletrodomésticos desenvolveu uma ação
inusitada para a divulgação dos
seus produtos em São Paulo. A
partir deste mês, a empresa expõe
seus produtos em duas lojas da
rede de sapatos Shoestock, em
Moema e na Vila Olímpia, e em seis
salões de beleza conhecidos na
cidade de São Paulo — entre eles
Casa Mauro Freire, De La Lastra,
MGET Pacaembu. Além disso, a
ação acontecerá em outros dez
salões de beleza da capital, que
terão conteúdo rotativo e contarão
apenas com o material de LCD. Ao
final dos seis meses de campanha,
a meta é ter atingido 60 salões.
A criação do projeto considerou três vertentes para o
seu desenvolvimento: exposição,
conteúdo LCD e conteúdo para
celular. A primeira delas consiste
basicamente na apresentação
dos produtos. Já a segunda visa a
produção de dicas que facilitem o
dia-a-dia da mulher, como receitas
culinárias, dicas para uma vida
saudável e para realçar a beleza
da mulher, que serão apresentadas
em tela de LCD. A terceira idéia
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está ligada ao conteúdo apresentado nas TVs, pois se as mulheres
desejarem as informações ali presentes, poderão baixá-las em seus
celulares através da tecnologia
bluetooth.
A estimativa da campanha é
atingir 480 mil mulheres no término da ação. A gerente da marca,
Ana Bonifácio, confirma que esse
número pode ser um pouco menor,
mas ressalta que a empresa utilizou
dados fornecidos pelos próprios
estabelecimentos para o cálculo.
Ana Bonifácio contou que a
idéia da campanha é abordar as
mulheres em lugares não tradicionais. “Queremos falar de Mabe no
lugar de lazer do público feminino
— afinal, comprar sapato e freqüentar salão de beleza são coisas
que têm tudo a ver com mulher.
Nosso público está entre 25 a 45
anos”, afirma a gerente.
Paralelamente a essas ações,
a empresa também promoverá o
concurso cultural Porque Você
se Considera uma Multimulher?,
que bimestralmente premiará os
consumidores.
Aline Bellatti Küller

5/3/2009 20:29:00

