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O gol de placa do marketing esportivo
Seleção brasileira de futebol atrai três vezes mais patrocinadores do que na última Copa e contratos somam cerca de US$ 200 milhões
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Por onde quer que se olhe, não
há nada ordinário na Casa Son
Vida. Seus mais de 8 mil metros
quadrados são resultado da par-
ceria entre a incorporadora de
imóveis de luxo Cosmopolitan
Estates, o designer holandês
Marcel Wanders e o escritório
de arquitetura tecARCHITEC-
TURE, com sedes em Hong
Kong, Suíça e Estados Unidos.

A propriedade está localizada
na Ilha de Maiorca, pertencente
à Espanha e marcada pelas hor-
das de turistas que abarrotam
suas praias todo o verão.

Mesmo assim, a Casa Son Vida
consegue ser um lugar exclusi-
vo. A casa está instalada em uma
comunidade a 15 minutos da ca-

pital Palma de Maiorca.
Na década de 1960, a Casa Son

Vida fazia parte de uma vila medi-
terrânea. Hoje é uma residência
de luxo. O trabalho manual de
Wanders é evidente em todos os
cantos da casa, que parece o cená-
rio de filmes da Disney. A escada-
ria é formada por uma espécie de
esqueleto de dinossauro. O am-
biente da piscina mistura “Pro-
curando Nemo” e Mickey Mou-
se. No conjunto, a sensação é de
estar junto com Alice no País das
Maravilhas.

Em contraste com o exterior
efusivo, o interior da casa é bem
menos vibrante. O branco impe-
ra nos móveis, no chão, nas pare-
des e nas cortinas.

A Casa Son Vida é a primeira
de seis casas planejadas para a
imobiliária Platinum Estates. As
demais residências devem ser ra-
dicalmente diferentes umas das
outras. A Casa Son Vida não está
à venda – mas os demais projetos
estão. Continue sonhando.

Marili Ribeiro

O número de patrocinadores da
seleção brasileira de futebol é
quase três vezes maior que na úl-
tima Copa do Mundo. Até o mo-
mento já são dez empresas, mas
poderá ter mais uma, porque há
uma cota em negociação. O inte-
resse em atrelar suas marcas ao
time tornou o Brasil dono da sele-
ção com o maior número de pa-
trocinadores do mundo. Em va-
lores, o mercado do marketing
esportivo estima que a Confede-
ração Brasileira de Futebol
(CBF) tenha arrecadado este
ano mais de US$ 200 milhões
em contratos de patrocínio.

A única nota destoante entre
as empresas será a inexistência
de treinamentos ou jogos amis-
tosos no País antes da Copa da
África do Sul. A decisão é técni-
ca, segundo a CBF. Para os patro-
cinadores, no entanto, isso impli-
ca perda de importante espaço
para ações de relacionamento,
como levar convidados para as-
sistirem aos treinos e amistosos.
As marcas também terão menos
tempo de exposição nos unifor-
mes e material de treinamento.

Para compensar o prejuízo –
não quantificado pelas empre-
sas –, algumas minimizam o des-
conforto com outras ações de
marketing, “É uma restrição cha-
ta, mas temos 32 outros itens pa-
ra explorar a nossa associação
com o time mais admirado do
planeta”, diz Hugo Janeba, vice-
presidente de marketing e inova-
ção da operadora de telefonia Vi-
vo. “Temos, por exemplo, dois
lugares no avião que transporta-
rá a Seleção, assim como 400 in-
gressos para os jogos da CBF. E
isso não tem preço”, brinca ele.

Fernando Barros, sócio e presi-
dente da agência de publicidade
Propeg, diz, sem rodeios, que é
difícil reparar as perdas, já que
essas situações são imprevisí-
veis. “A melhor saída é fazer do
limão uma boa limonada”, diz.
Barros atende a Máquina de Ven-
das, produto da fusão das redes
de varejo Insinuante e Ricardo
Eletro. Ele chegou a avaliar uma
proposta de compra de cota para
a transmissão dos jogos pela Re-
de Globo, mas achou os preços
exorbitantes. “Com R$ 40 mi-
lhões, valor que me foi apresenta-
do, faço ações de marketing para
o meu cliente o ano todo”, diz.

Além da Vivo, estão na mesma
categoria de patrocínio master
as empresas Nike, Itaú, AmBev
e o frigorífico Marfrig. Este
último com a marca Seara,
que a empresa quer inter-
nacionalizar. O anúncio
oficial do acerto com a
CBF será feito hoje, no
Rio. A Marfrig também
assinará outro contra-
to, desta vez com a FI-
FA, na Suíça, para ser
uma das cotistas não
só da Copa de 2010, co-
mo também da de
2014, no Brasil. Para tal,
segundo participantes
das negociações, o frigo-
rífico vai desembolsar al-
go em torno de R$ 140 mi-
lhões por ano.

Nesse evento capaz
de mobilizar plateias gi-
gantescas – a Copa de
2006 garantiu audiên-
cia de 2,8 bilhões de
pessoas, que assisti-
ram, pelo menos, a um
dos jogos –, há diferen-
tes níveis de negocia-
ção. Com a FIFA, que
é a organizadora dos
jogos mundiais, os
contratos podem ser
globais ou regionais.
No âmbito nacio-
nal, é a CBF que res-
ponde pelas ações
que envolvem a sele-
ção brasileira. Fora

isso, há o direito de transmissão
dos jogos que garante presença
aos anunciantes que pagaram às
emissoras de televisão.

Com exceção da Nike, cuja ver-
ba de patrocínio é bem superior
à média, os patrocinadores mas-
ter pagaram cerca de €15 mi-
lhões por contratos anuais. Há
valores mais modestos, mas
com menos regalias para uso da
marca seleção. Giram em torno
de US$ 6 milhões e foram assina-
dos com Volkswagen, TAM, Gil-

lette, Pão de Açúcar e Nestlé.
“Temos um produto que

tem total sinergia com o cli-
ma de Copa, que é o Gol”,

diz Herlander Zola, geren-
te de marketing da Volks-

wagen. Para aproveitar
essa vantagem, até o fi-
nal deste mês, chega ao
mercado a série espe-
cial “Gol Seleção”,

que terá o escudo da
CBF impresso noes-

tofamento. Na TV,
a empresa tam-
bém já entrou em
ritmo de Copa e
veicula campanha
com a assinatura

“É Gol do Brasil”.

Bloqueio. Cada empresa
alega um bom motivo para
se associar à Copa. Duran-
te os jogos, por exemplo,
as vendas das cervejarias
podem dobrar. Por esse
motivo, a AmBev blo-
queou a presença da con-
corrência nos três ní-
veis possíveis de exposi-
ção de marca.

Além de patrocinar a
seleção, a companhia
tem um contrato com a
FIFA para expor a mar-
ca Brahma e comprou
uma cota de transmis-
são dos jogos na Globo.

“Lutamos muito para con-
seguir fazer uma marca bra-
sileira aparecer nesse even-

to global”, festeja Marcel
Marcondes, gerente de mar-

keting da Brahma.

Um rei com disposição de princi-
piante. Roberto Carlos enfren-
tou com toda boa vontade a gra-
vação em estúdio do comercial
da Nestlé, em que aparece diri-
gindo seu clássico calhambeque,

que se estendeu das 14 às 4 horas
da manhã. Até mesmo as cenas
da mão na hora da troca de mar-
cha, que ele poderia deixar a car-
go de algum dublê, optou por fa-
zer.

Tudo isso em muito se deve ao
declarado amor do cantor ao ve-
lho modelo, principal prêmio da
promoção da Nestlé. Há 17 anos
Roberto Carlos não se dispunha
a gravar um comercial. A promo-
ção, que acaba esta semana
(16/04), está sendo considerada
na empresa a mais bem-sucedi-
da em relação ao número de par-

ticipantes. “O sonho de ganhar
um calhambeque inspirado no
original do Rei, que foi recriado

artesanalmente pela equipe do
bicampeão de Fórmula 1 Emer-
son Fittipaldi, impulsionou essa

campanha de verão que deverá
bater recorde no número de en-
vio de mensagens”, destaca Izael

Sinem Junior, diretor de comuni-
cação e de marketing da Nestlé.

A campanha é da agência
W/Brasil e o comercial foi dirigi-
do pela cineasta Flávia Moraes,
da produtora Film Planet. Flávia
optou por filmar em duas etapas.
Roberto participou apenas no es-
túdio, para não se submeter à es-
pera pelo melhor tempo para as
filmagens. Já as gravações na Es-
trada Velha de Santos, por causa
do tempo fechado que dominou
o mês de janeiro, ficaram pron-
tas em cima da hora, onze dias
antes de ir ao ar, em 19 de janeiro.

● Ligação premiada
Entre as promoções organizadas
pela Vivo está a chamada premia-
da. Quem atender a um telefone-
ma do rei Pelé vai ganhar uma ca-
miseta da Seleção. Serão distribuí-
das duas mil camisetas por dia.
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Garoto calhambeque. Roberto é dirigido por Flávia Moraes e grava cena com o guarda

Pelé foi contratado
por Janeba, da
Vivo, para estrelar
campanha
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