
44 Brasil Econômico Quarta-feira, 12 de maio, 2010

ESPECIAL

Fábio Suzuki
fsuzuki@brasileconomico.com.br

Patrocinadora ofi-
cial da Fifa e com
ampla exposição
de sua marca na
Copa do Mundo, a
Adidas saiu vito-
riosa na primeira
batalha contra a

sua arquirrival no mundo da
bola, a americana Nike. Além de
fabricar a bola utilizada nos jogos
do mundial de futebol e estampar
seu logo na camisa de quatro se-
leções cotadas para o título – Ale-
manha, Argentina, Espanha e
França – a companhia driblou a
concorrente e teve dois de seus
garotos-propaganda incluídos na
lista de convocados para repre-
sentar o Brasil nos gramados da
África do Sul: o lateral Michel
Bastos e o atacante Grafite, sur-
presas na escalação oficial divul-
ga ontem pelo técnico Dunga.

Em outro revés, a Nike, que
tem como grande trunfo na bri-
ga o patrocínio da seleção bras-
leira, viu dois de seus principais
jogadores patrocinados e que
eram nomes certos até pouco
tempo ficarem de fora: o meia
Ronaldinho Gaúcho e o atacante
Adriano. “É sempre bom ter um
jogador a mais na Copa, pois a
exposição na chuteira é mais
uma ferramenta para expor a
nossa marca. Mas é duro não ter
o patrocínio da seleção brasilei-
ra”, afirma Daniel Schmid, ge-
rente de futebol da Adidas do
Brasil, que aumentou em 30% os
investimentos no futebol em re-
lação à Copa de 2006.

Patrocinadora de craques do
naipe de Kaká e Messi, a empresa
afirma que a estratégia de marke-
ting para os anos de Copa do
Mundo leva em consideração sur-
presas que podem ocorrer até o
início do mundial. “Fazemos um
plano B no planejamento pois
sempre há riscos de um jogador
não ser convocado ou ficar de fora
por contusão”, explica Schmid.

Por sua vez, a Nike comentou
através de sua assessoria que
“não tem qualquer tipo de inge-
rência nos assuntos internos da
CBF” e que “não influencia na

convocação da seleção brasilei-
ra”. Dos 23 convocados, catorze
são patrocinados pela empresa
americana, entre eles Luís Fabia-
no, Robinho e Daniel Alves.

“Além da exposição, o grande
benefício para as empresas é o
aumento considerável nas ven-
das em anos de Copa. Mas para
evitar a perda pela não presença
de um atleta, as companhias
fragmentam os investimentos
em vários jogadores”, avalia
Amir Somoggi, diretor da Crowe
Horwarth RCS e especialista em
gestão e marketing no esporte.

Jogada de risco
E não foram apenas milhões de
brasileiros que ficaram insatisfei-
tos com a opção do técnico Dunga
em chamar Doni, Josué, Julio
Baptista e Grafite para representar
o Brasil na Copa do Mundo da
África do Sul. A escolha desagra-
dou também empresas que inves-
tiram pesado em craques que le-
variam suas marcas para o evento
que atrairá bilhões de telespecta-
dores pelo mundo a partir de 11 de
junho. No lugar do retorno de mí-
dia espontânea com seus atletas
vestindo a amarelinha, as compa-
nhias terão de rever suas estraté-
gias para não saírem no prejuízo
após a lista de convocados.

O principal exemplo dessa bola
na trave é a campanha da Seara
que está em veiculação desde do-
mingo. Criada pela agência Afri-
ca, a ação tem os craques Neymar,
Paulo Henrique Ganso e Robinho
fazendo acrobacias com a bola e
vestindo a camisa da seleção. A
jogada de marketing seria espeta-
cular caso os Meninos da Vila es-
tivessem na lista de convocados.
Mas nem o clamor popular foi su-
ficiente para sustentar a ação, que
perde o seu significado com ape-
nas dois dias na mídia.

“É uma iniciativa de oportu-
nismo. Mas como patrocinadora
oficial da seçleção, a Seara de-
veria ter mais cuidado com essa
investida. Caso os jogadores fos-
sem convocados poderiam dizer
que houve pressão financeira as-
sim como ocorreu no passado na
história envolvendo a Nike e a
CBF”, comenta Somoggi. ■ Cola-
borou Gabriel Penna

Adidas dribla
Nike no time de
Dunga para Copa
Fabricante alemã emplaca Grafite e Michel Bastos na seleção

Garotos-propaganda
da Nike, Ronaldinho
Gaúcho e Adriano,
ficaram de fora da
escalação anunciada
ontem pela CBF,
abrindo espaço
para jogadores
patrocinados pela
principal concorrente
no marketing
esportivo global
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Tottenham - ING Gilberto Silva

Panathinaikos – GRE

Felipe Melo

Juventus – ITA

Josué

Wolfsburg – ALE

Kléberson

Flamengo

Ramires

Benfica

Elano

Galatasaray – TUR

Júlio Baptista

Roma – ITA

Doni

Roma – ITA

AMARELINHA NELES!

Veja os convocados do técnico Dunga, o valor estimado dos jogadores 
que vão representar a seleção brasileira na Copa do Mundo na África 
do Sul e as marcas que terão seus craques no mundial de futebol
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Maicon

Inter de Milão – ITA

Daniel Alves

Barcelona – ESP

Patrocínio
Nike e Brahma

Juan

Roma – ITA

Patrocínio
Adidas

Luisão

Benfica – POR

Patrocínio
Nike

Thiago Silva

Milan – ITA

Patrocínio
Adidas

Kaká

Real Madrid – ESP

Patrocínio
Adidas e Gillette

Júlio Cezar
€ 25 milhões

€ 9 milhões

€ 4,5 milhões

€ 30 milhões

€ 30 milhões

Patrocínio
Duracell e Brahma

Inter de Milão – ITA
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Gilberto

Cruzeiro

Patrocínio
Nike

Patrocínio
Nike

Patrocínio
Nike

Patrocínio
Nike

Patrocínio
Nike

Patrocínio
Nike
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Lúcio

Inter de Milão – ITA

Patrocínio
Adidas

€ 16,5 milhões

€ 16 milhões

€ 10,5 milhões

€ 15,5 milhões € 50 milhões

€ 7 milhões

€ 11,5 milhões

€ 2,5 milhões

€ 8 milhões

€ 17 milhões

€ 7,5 milhões

€ 1,6 milhões

€ 9 milhões
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Fifa põe mais US$ 100 mi no orçamento da Copa
A quantia tem como objetivo assegurar que os centros de treinamentos
estejam prontos para receber as 32 seleções participantes, disse o
secretário-geral Jerome Valcke. A imprensa tem dito nos últimos meses
que vários campos de treinamento estão abaixo do ideal, particularmente
o da Inglaterra, em Rustenburg. Valcke disse que a verba extra foi
oficializada em março pelo comitê executivo da Fifa, mas será facilmente
coberta pelo faturamento superior a US$ 3,2 bilhões esperado para o evento.

Fabrice Coffrini/AFP

Michel Bastos

Lyon – FRA

Atacantes

lista de espera
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Diego Tardelli    (Atlético-MG)

PH Ganso    (Santos)

Carlos Eduardo    (Hoffenheim-ALE)

Marcelo     (Real Madrid-ESP)

Alex     (Chelsea-ING)

Ronaldinho Gaúcho   (Milan-ITA)

Sandro     (Internacional-RS)

Luís Fabiano

Sevilha – ESP

Patrocínio
Nike e Brahma

Robinho

Santos

Patrocínio
Nike, Samsung,
Seara e Volkswagen

Dunga

Patrocínio
Brahma,Guaraná 
Antarctica Açaí e Oi

Nilmar

Villarreal

Grafite

Wolfsburg

Patrocínio
Adidas

Patrocínio
Adidas

Patrocínio
Nike

Fonte: site Transfermarkt, especializado 
em avaliação de jogadores

€ 16 milhões € 28 milhões

€ 15 milhões

€ 14 milhões

€ 9 milhões

€ 353,1 MILHÕES
É O VALOR TOTAL
DA SELEÇÃO QUE 

VAI À COPA 

“Professor”
em alta com
as empresas
Apesar das críticas dos
torcedores, técnico da seleção
está em várias campanhas

Desde os tempos em que era jo-
gador, Dunga sempre foi con-
testado pelos torcedores brasi-
leiros por seu futebol burocrá-
tico, reclamação que persiste
em sua passagem pela seleção
brasileira. Mas apesar das críti-
cas, que vão aumentar nesses
dias por não ter convocado Ro-
naldinho Gaúcho e os santistas
Neymar e Paulo Henrique Gan-
so, o técnico está em alta entre
as empresas que querem apro-
veitar a Copa do Mundo para
divulgar suas marcas.

Nesta quinta-feira, 13, Dun-
ga aparece como protagonista
do filme que divulgará o Gua-
raná Antarctica Açaí, novo re-
frigerante da AmBev. Na peça,
um grito de guerra da torcida
brasileira no país é replicado
em um estádio na África do Sul.
A criação faz uma referência
aos dois principais ingredientes
do produto que são fontes de
energia: o Guaraná e o Açaí.

O técnico da seleção brasilei-
ra também aparece em outra
ação da AmBev, a da cerveja
Brahma. “O Dunga sempre pas-
sou a imagem de guerreiro não
só dentro de campo como tam-
bém fora dele”, afirma Marcel
Marcondes, diretor de marke-
ting da marca, ao comentar so-
bre o mote “Guerreiros” que foi
adotado para as ações ligadas à
Copa do Mundo deste ano. Além
de Dunga, a campanha conta
também com o goleiro Júlio Cé-
sar, o lateral Daniel Alves e o
atacante Luís Fabiano como ga-
rotos-propaganda.

Outra companhia a apostar
na imagem do técnico foi a
operadora Oi. A empresa vei-
cula um comercial com Dunga
que incentiva a população a
usar o hino “Sou Brasileiro” da
torcida Oi como toque nos ce-
lulares. No roteiro da peça, o
comandante da seleção brasi-
leira estimula as pessoas ao ser
redor a utilizarem o hino da
empresa como se estivesse co-
mandando a seleção brasileira
à beira do gramado. O contrato
de Dunga com a operadora é
válido até o final deste ano.

Oportunidade bem-humorada
Antes do anúncio dos jogado-
res convocados para a Copa, a

marca de papel higiênico Neve
divulgou um spot de rádio
bem humorado que remete ao
nervosismo de Dunga em di-
vulgar os nomes dos atletas
que representarão o Brasil na
Copa do Mundo. Criada pela
agência DPZ, a peça encena a
coletiva de imprensa do técni-
co que na hora de anunciar os
jogadores sai correndo para o
banheiro convocando o “Al-
fredo”, mordomo que prota-
goniza as campanhas da marca
de papel higiênico. ■ F.S.

Técnico da
seleção brasileira
é protagonista de
ações de Brahma,
Guaraná Antarctica,
Oi e Neve

Infografia: Alex Silva/Monica Sobral

Text Box
Matéria

Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 12 maio 2010, Primeiro Caderno, p. 44-45.
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