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QUE SOEM AS CORNETAS!

...MAURÍCIO DE ALMEIDA PRADO

Sócio-diretor da agência de
marketing promocional Plano 1

QUATRO PERGUNTAS A...

“A estratégia do
patrocínio neste ano
visa a Copa de 2014”

Formado em administração pela
Eaesp-FGV e com pós-graduação
em Marketing pela Universidade
da Califórnia, em Berkeley,
Maurício de Almeida Prado
já passou por grandes empresas
como Bombril e Phillips e hoje
é um dos sócios da agência de
marketing promocional Plano 1.
Nesta entrevista ao BRASIL

ECONÔMICO, ele avalia o retorno
das empresas parceiras da
seleção brasileira de futebol.

Como avalia as ações das
empresas patrocinadoras
envolvendo a seleção?
O interesse cresceu muito nos

últimos anos. A CBF tem hoje dez
patrocinadores, contra apenas
quatro na última Copa. Entre
as razões para esse movimento
está a exclusividade da parceria
frente às empresas concorrentes,
o aumento no retorno dos
grandes eventos esportivos e
o fato do país sediar a próxima
Copa do Mundo. Por outro
lado, há o risco de haver uma
dispersão do público-alvo em
meio à divulgação de várias
marcas ao mesmo tempo.

Qual a intenção das empresas
com os investimentos na
seleção brasileira?

São vários os objetivos. Um deles
é o marketing de relacionamento
que a companhia realiza levando
seus clientes a eventos ou jogos
da seleção. É um diferencial que
uma empresa patrocinadora tem
na briga pelo mercado. Além
disso, o Brasil está construindo
marcas globais e a seleção
brasileira é uma excelente
oportunidade tendo em vista a
Copa de 2014. A estratégia das
companhias não são pontuais e
sim de pelo menos quatro anos.

O retorno compensa os altos
valores dos patrocínios?
O retorno é bem positivo pois é

uma maneira de estar associado
a um evento de grande audiência.
Por serem grandes marcas,
os valores não chegam a
representar 10% da verba de
marketing dessas empresas.

E qual a influência de um
vexame do Brasil na Copa?
É um risco que se corre. Isso
aconteceu na Copa do Mundo
de 2006 com o banco Santander,
que teve que retirar os painéis
em suas unidades de um dia para
o outro. Mas esse investimento
é uma demarcação de território
das companhias, pois se não
fizer o concorrente irá fazer.

Divulgação

Novatas na
seleção correm
contra o tempo
Apesar do patrocínio à equipe brasileira, marcas
ainda não são lembradas pelos torcedores

Fábio Suzuki
fsuzuki@brasileconomico.com.br

Pesquisa realizada pelo Instituto
QualiBest divulgada nesta se-
mana revela que o fato de uma
empresa ser patrocinadora ofi-
cial da seleção brasileira não
quer dizer que ela seja lembrada
como tal pelos torcedores. Com
contratos firmados desde o ano
passado, o Grupo Pão de Açúcar
(com a marca Extra) e a monta-
dora Volkswagen obtiveram,
respectivamente, 0% e 1% de
lembrança entre os entrevista-
dos na pesquisa. As duas em-
presas ocupam, ao lado da
Nestlé, que também ficou com
0% de retorno, as últimas posi-
ções entre as dez companhias
que patrocinam a equipe co-
mandada pelo técnico Dunga na
Copa do Mundo deste ano. A di-
ferença é que a empresa de Abí-
lio Diniz fechou o contrato com
a CBF há apenas um mês.

A marca mais lembrada pelos
torcedores foi a Nike, que obteve
44% de lembrança na pergunta
espontânea “De quais marcas e
produtos você se lembra quando
falamos em Copa do Mundo”,
em que os entrevistados pode-
riam citar até cinco marcas. Mo-
tivos para essa margem alcança-
da pela empresa de material es-
portivo não faltam. A Nike é

parceira da CBF desde 1996 e in-
veste cerca de US$ 45 milhões
por ano pelo contrato (valor não
confirmado pela entidade). “Há
uma lembrança maior para
quem já está há mais tempo”,
afirma Fábio Gomes, gerente de
pesquisas do Instituto QualiBest.

O estudo foi realizado via e-
mail entre os dias 11 e 14 de maio
deste ano com 604 internautas
de todo o país. As questões fo-
ram respondidas por homens e
mulheres com mais de 18 anos
das classes A, B e C. ■

Parceira da CBF
há 14 anos, a Nike
foi a marca mais
lembrada quando
o assunto é Copa
do Mundo, sendo
citada por 44%
dos entrevistados

Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 10 jun. 2010, Primeiro Caderno, p. 46.
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