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Anheuser-Busch Inbev
Projeto: A empresa manteve seus 
planos em segredo até agora, mas, 
segundo informações do mercado, 
deve manter os mesmos níveis do 
ano passado — quando comprou 
quatro minutos e meio de tempo 
de programação  
Agência: DDB, de Chicago

Audi of America
Projeto: Pelo menos um comercial
Agência: Venables, Bell & Part-
ners, de San Francisco

Boost Mobile
Projeto: Um comercial de 30 
segundos
Agência: 180 Los Angeles

Bridgestone
Projeto: Mais uma vez, patro-
cinará o intervalo do jogo — as 
atrações deste ano incluem uma 
apresentação do The Who. Como 
parte do pacote, a Bridgestone tem 
dois intervalos de 30 segundos. Um 
deles vai ao ar no primeiro quarto; 
o outro, no segundo intervalo do 
terceiro quarto 
Agência: Richards Group, de 
Dallas

Cars.com
Projeto: Um comercial de 60 segun-
dos na primeira metade do jogo. 
Será a terceira aparição consecutiva 
da Cars.com como anunciante no 
Super Bowl 
Agência: DDB, de Chicago

Careerbuilder
Projeto: Um comercial no segundo 

quarto do jogo 
Agência: Não divulgado

Coca-Cola
Projeto: A gigante dos refrigeran-
tes confirmou a compra de tempo 
de programação da transmissão 
do Super Bowl, mas não quis re-
velar quantos comerciais levará 
ao ar. Em 2009, a Coca anunciou 
tanto a Coca Zero quanto a tra-
dicional 
Agência: Wieden + Kennedy para a 
Coca-Cola tradicional; Crispin Por-
ter + Bogusky para a Coca Zero 

Denny’s
Projeto: Um comercial, em espaço 
ainda a ser determinado 
Agência: Goodby, Silverstein & 
Partners, de San Francisco

Diamond Foods 
Projeto: Um comercial de 30 se-
gundos no último quarto do jogo. 
Será a primeira vez que a empresa 
anunciará sua pipoca Pop Secret 
no Super Bowl
Agência: Goodby, Silverstein & 
Partners, de San Francisco

Dockers
Projeto: Um comercial de 30 se-
gundos no segundo quarto 
Agência: DraftFCB
 
Doritos (Frito-Lay/Pepsico)
Projeto: Três comerciais de 30 
segundos, em espaços a serem 
determinados. Nos últimos dois 
anos, a Frito conseguiu comerciais 
no último minuto do jogo — em 
2008, para Cheetos; em 2009, para 

Doritos, acertado dias antes do 
jogo. Para 2010, a empresa afirmou 
que não há planos de comprar mais 
espaços na última hora
Agência: Goodby, Silverstein & 
Partners, de San Francisco

Dove (Unilever) 
Projeto: Deve ter pelo menos um 
comercial durante a transmissão
Agência: Ogilvy & Mather

Dr. Pepper Snapple Group
Projeto: Em sua primeira aparição 
no Super Bowl, a Dr. Pepper com-
prou um espaço de 30 segundos 
para ir ao ar no segundo quarto do 
jogo. O anúncio promoverá a ex-
tensão da linha Dr. Pepper Cherry, 
lançada em março de 2009 
Agência: Deutsch, de Los An-
geles

E-Trade
Projeto: Um comercial de 30 se-
gundos
Agência: Grey, de Nova York

Electronic Arts
Projeto: Pelo menos um comer-
cial
Agência: Wieden + Kennedy, de 
Portland

GoDaddy.com
Projeto: Dois comerciais de 30 
segundos: um no primeiro quarto 
do jogo e outro no último 
Agência: GoDaddy Productions 
(house)

HomeAway
Projeto: A empresa online de alu-

guel de imóveis para férias estreará 
no Super Bowl com um comercial 
de 30 segundos 
Agência: Publicis in the West

Honda
Projeto: Um anúncio de 30 segun-
dos na segunda metade do jogo
Agência: RPA, da Califórnia

Hyundai
Projeto: Dois comerciais de 30 se-
gundos: um no segundo quarto do 
jogo, outro no terceiro. Além disso, 
comprou dois espaços em mídia 
out-of-home com cinco segundos 
de exibição
Agência: Innocean Worldwide 
Americas, da Califórnia

Kia
Projeto: Um comercial de 30 segun-
dos no terceiro quarto do jogo 
Agência: David & Goliath, de Los 
Angeles

Mars
Projeto: Uma fonte da divisão de 
chocolates da companhia confir-
mou que a Mars comprou tempo 
de programação na transmissão do 
Super Bowl, mas não quis revelar 
maiores detalhes, nem mesmo a 
marca que será escolhida para ser 
divulgada
Agência: Depende da marca que 
será veiculada. A BBDO de Nova 
York tem a conta das marcas Sni-
ckers e M&Ms

Monster
Projeto: Um comercial durante 
o jogo 

Agência: BBDO, de Nova York

Motorola
Projeto: Motorola comprou pelo 
menos um comercial, de acordo 
com fontes que participaram da 
negociação. Um porta-voz da em-
presa disse que não comentaria a 
informação 
Agência: Ogilvy Worldwide

Paramount Pictures (Viacom)
Projeto: Três anúncios distribuí-
dos entre o primeiro e o segundo 
quartos 
Agência: não divulgado

Teleflora
Projeto: Depois de estrear em 
2009 no Super Bowl, a empresa 
tem planos de repetir a experiên-
cia em 2010, de acordo com um 
porta-voz 
Agência: House 

U.S. Census Bureau
Projeto: Um comercial de 30 se-
gundos no terceiro quarto 
Agência: DraftFCB

Universal Pictures
Projeto: Pelo menos um comer-
cial, ainda que o estúdio tenha se 
recusado a comentar sobre suas 
ações para o Super Bowl
Agência: House

Walt Disney Pictures
Projeto: O estúdio não confirma 
seus planos para o Super Bowl, 
mas veiculará pelo menos um 
comercial 
Agência: House

Maior evento esportivo anual 
do mundo, o Super Bowl já está 
quase totalmente comercializado 
para sua edição deste ano. Se-
gundo informações do LA Times, 
a CBS, emissora detentora dos 
diretos de transmissão deste 
ano, teria apenas quatro breaks 
comerciais ainda à venda.

Tradicionalmente, são ofe-
recidos cerca de 62 espaços 
na transmissão da partida que 
define o grande campeão do 
futebol americano. Neste ano, 
o jogo será realizado em 7 de 
fevereiro, na Flórida. 

A audiência do evento justi-
fica o interesse dos anunciantes, 
mesmo em tempos de crise. Nos 
últimos anos, o índice tem supe-
rado os 90 milhões de especta-
dores e rondado a casa dos 100 

Super Bowl em momento decisivo
Espaços comerciais na transmissão da decisão do futebol americano estão praticamente esgotados

milhões. Em 2009, quando foi 
batido o recorde de audiência 
do jogo, 98,7 milhões de pes-
soas assistiram à partida entre 
Pittsburgh Steelers e Arizona 
Cardinals. 

Responsável pela transmissão 
no ano passado, a NBC arrecadou 
US$ 213 milhões com a venda dos 
espaços comerciais, segundo esti-
mativas da TNS Media Intelligen-
ce. Cobrando até US$ 3 milhões 
por cada intervalo de 30 segun-
dos, mesmos valores praticados 
pela NBC, a CBS espera alcançar 
em 2010 números parecidos aos 
de sua concorrente. 

As audiências recordes e cres-
centes dos últimos anos, porém, 
não foram o bastante para trazer 
a GM e a Fedex de volta ao Super 
Bowl. As gigantes ficarão de fora 

oferecer os melhores espaços 
para parceiros fiéis, a ausência 
de tradicionais anunciantes dá a 
outras empresas a oportunidade 
de ocuparem lugares de destaque 
nos intervalos comerciais. 

A saída da Pepsi deve pro-
mover a Hyundai ao patamar top 
dos anunciantes. A fabricante 
de veículos coreana tem feito 
grandes esforços para ampliar 
sua participação no mercado 
americano e já garantiu a exibi-
ção de cinco espaços comerciais 
— dois durante a primeira meta-
de da disputa e três no chamado 
“show” do pré-jogo, incluindo o 
último anúncio antes de a bola 
começar a, digamos, quicar. 

Confira na tabela quem já ga-
rantiu presença na transmissão 
do jogo. 

do mais rentável evento esportivo 
anual do mundo pela segunda 
temporada consecutiva. Em 
2010, as duas ganharão a com-

panhia da Pepsi. Após 23 anos, 
a empresa decidiu não veicular 
anúncios de suas bebidas. 

Como as emissoras costumam 

Os anunciantes do Super Bowl
O que cada empresa está preparando para a transmissão do maior evento esportivo anual do mundo
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