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As cifras impressionantes
dos grandes eventos

C opa do Mundo, Jogos Olímpicos, me-
ga eventos que têm tomado bastan-
te atenção das entidades esportivas,

mídia, do governo, dos políticos e de empre-
sários. A Copa está garantida e o Rio tem
mesmo chances de ser escolhido como se-
de das Olimpíadas de 2016 no próximo dia
2 de outubro, concorrendo com Chicago,
Madri e Tóquio. São eventos de muito im-
pacto na cadeia produtiva do esporte e do
turismo. Poderão mostrar que outros even-
tos locais, como o Campeonato Brasileiro de
futebol, por exemplo, também poderiam ser
um super evento.

Veja o caso do Super Bowl (Super Co-
pa), final do futebol americano, disputada
entre os campeões das duas divisões re-
gionais (American Football Conference e
National Football Conference). Os núme-
ros são impressionantes.

A transmissão do Super Bowl, em horá-

rio nobre, atinge a metade (cerca de 100
milhões) da população dos EUA e por is-
to os 30 segundos de cada inserção co-
mercial são os mais caros do planeta, sob
qualquer critério: custaram no evento de
2009, disputado em fevereiro último, 3
milhões de dólares. E este valor foi 11%
mais alto do que os alcançados no ano
anterior, contrariando tendência de que-
da de preços, tão clara neste mercado,
especialmente depois da crise. E estamos
falando de 67 espaços para comercializa-
ção. Não é para menos, os 97,5 milhões
de espectadores atingidos pela transmis-
são significaram a maior audiência de TV
no ano. E não foi nenhuma novidade, das
dez maiores audiências da TV americana
na história, nove foram de transmissões
de Super Bowl (apenas a exibição do úl-
timo episódio do seriado Mash impede os
100% de liderança).

"A Copa está garantida e o
Rio tem mesmo chances

de ser escolhido como sede
das Olimpíadas de 2016 no
próximo dia 2 de outubro,
concorrendo com Chicago,

Madri e Tóquio"

O evento é tão significativo em audiên-
cia que para os publicitários trata-se do
espaço mais nobre para buscar a criati-
vidade em suas peças. Os comerciais são
criados especialmente para este dia e cer-
cados de grande expectativa no mercado.
Há até mesmo uma disputa para ser o me-
lhor comercial (escolhido pelo público, de
forma interativa).

Neste ano, a Anheuser-Busch (cerve-
jas) ficou com o maior espaço, comprando
4 minutos. Dentre todos os anunciantes,
Victoria's Secret conseguiu a maior audiên-
cia e um comercial da própria NFL (a liga
do futebol americano) ficou com o prêmio
de melhor comercial na opinião do público.
FEDEX teve a peça mais lembrada.

The NFL Super Bowl XLII, o DVD do
evento de 2008, foi o mais vendido na ca-
tegoria esportes em todo o País.

O Super Bowl tem um grande show no
intervalo. Show com os grandes nomes da
ocasião. Tudo impressiona. Inclusive, a pre-
paração rapidíssima de palco, luzes e que-
tais. No último, foram gastos apenas 8 mi-
nutos para montar toda a parafernália do
show e outros 8 minutos para desmontá-la.
Fazer parte deste show significa para can-
tores ou bandas dar um salto nas vendas.
Tom Petty & The Heartbreakers viram o ál-
bum Greatest Hits saltar 196% nas vendas
e o Anthology: Through the Years disparar
240% apenas na semana do evento.

Desnecessário dizer o quanto deixamos
de fazer no Campeonato Brasileiro. Mas, é
claro, tem uma diferença nada desprezível:
a gestão profissional no esporte. C&N

Text Box
KLEIN, Marco Aurélio. As cifras impressionantes dos grandes eventos.Carreira & Negócios, São Paulo, n. 12, p. 57, 2009.




