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PERU É O DESTAQUE DO FIM DE SEMANA!Brahma foca
estratégia em
eventos na Copa
A operadora de telefonia celular apresenta hoje
em evento em sua sede, na capital paulista, o

curta-metragem que refilmou o milésimo gol
de Pelé, marcado no Maracanã, em 1970.
O lançamento faz parte das iniciativas da
companhia para a plataforma “Eu Vivo a

Seleção”, que foi lançada para a Copa-
2010 e que tem o Rei do Futebol como
garoto-propaganda. A Vivo aproveita a

oportunidade para divulgar os resultados
da ação, cujo último dado apresentava o
registro de 170 mil participantes e mais de
2 milhões de visitas ao site da campanha.
Dentro da promoção, os clientes que atendessem
uma ligação de Pelé ganhava uma camisa
da seleção brasileira autografada por ele.

Sob a chancela da Fifa, marca aumenta número
de ações promocionais durante o Mundial

Fábio Suzuki
fsuzuki@brasileconomico.com.br

A Brahma aproveita os benefí-
cios de ser uma das parceiras
oficiais da Fifa para aumentar o
número de ações envolvendo os
torcedores brasileiros durante a
Copa do Mundo. A marca é pa-
trocinadora oficial da seleção
brasileira desde 1994 e tem o fu-
tebol inserido em sua estratégia
de marketing no mercado.

Mas até o Mundial de 2006,
na Alemanha, as investidas em
eventos para o público eram tí-
midas em relação a este ano por
não ter os direitos de exploração
do evento junto à entidade má-
xima do futebol. O acordo fe-
chado no ano passado agregou
valor à marca e a Brahma está
com pelo menos sete iniciativas
apenas no eixo Rio-São Paulo
contra apenas uma grande in-
vestida na Copa passada.

“É histórica a atuação da
marca em Copas e esse ano con-
seguimos fortalecer nossa es-
tratégia com a parceria junto à
Fifa”, afirma Thiago Ely, diretor
de eventos da Brahma.

A principal delas é o patrocí-
nio local do Fifa Fan Fest, evento
global que chega pela primeira
vez ao país na Praia de Copacaba-
na, na capital fluminense, com
expectativa de atrair 20 mil tor-
cedores durante os jogos da sele-
ção brasileira. Ainda no Rio de Ja-
neiro, a Brahma participará ainda
de festas que ocorrerão na Marina
da Glória e no Morro da Urca,
além de estar também no “Copa
Alzirão 2010”, tradicional ponto
de comemoração na cidade que
reúne cerca de 40 mil pessoas na
esquina das ruas Conde de Bon-
fim e Alzira Brandão.

Em São Paulo
A estratégia de estar tanto em
eventos populares como também
nos mais sofisticados também
ocorre em São Paulo. A marca es-
tará pelo sexto Mundial consecu-
tiva na transmissão dos jogos do
Brasil no Vale do Anhangabaú, no
centro da cidade, que deve reunir
mais de 50 mil pessoas.

Para atingir um público mais
segmentado, a Brahma patroci-
na o Parque da Copa, instalado
no Jockey Club da capital pau-
lista. Outra novidade para o
Mundial deste ano é a carreta da
marca que estará em cidades da
Grande São Paulo levando equi-
pamentos interativos, história
das Copas e um telão para trans-
missão dos jogos aos torcedores.

“Até a Copa passada não po-
díamos fazer grandes ações de-
vido à exclusividade da Fifa”,
comenta o diretor de marketing.

Já nos estados do Nordeste, as
iniciativas estarão ligadas à Bra-
hma Fresh, marca que a AmBev
trabalha na região. O investi-
mento nas iniciativas para a Copa
deste ano não foi divulgado.

Consumo alto
O mês de junho, que normal-
mente concentra de 6% a 7% do
volume consumido anualmen-
te, deve alcançar até 11% das
vendas no ano devido ao Mun-
dial. Para atender a alta deman-
da no período, a Brahma colo-
cará no mercado um total de
550 milhões de latas decoradas
em alusão ao evento. ■

Vivo lança filme com Pelé e
apresenta resultados de promoção
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Ex-jogador, tetracampeão com a
seleção brasileira na Copa de 1994

QUATRO PERGUNTAS A...

“Três pessoas
iguais ao Dunga
ninguém aguenta”

Murillo Constantino
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“É histórica a atuação
da marca em Copas e
esse ano conseguimos
fortalecer nossa
estratégia com a
parceria junto à Fifa

Thiago Ely,
diretor de eventos da Brahma
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RUMO AO HEXA

Brasil treina no local do jogo de estreia na Copa
A seleção brasileira volta hoje ao estádio Ellis Park depois de conquistar
no local a Copa das Confederações de 2009. O Brasil realiza um treino de
reconhecimento do gramado às 14h (de Brasília) visando a partida de estreia
no Mundial nesta terça-feira, 15. Ontem foi realizado o segundo treino
consecutivo sem a presença da imprensa. O motivo seria a repercussão
do bate-boca entre Daniel Alves e Júlio Baptista na última sexta-feira.

Culpa da bola Jabulani ou não, o primeiro
final de semana da Copa do Mundo foi
marcado por duas falhas de goleiros que
foram decisivas para o resultado dos jogos.
Ontem, a seleção da Argélia perdeu por 1 a 0
da Eslovênia após um “frango” do arqueiro
Chaouchi para desespero do craque francês
de origem argelina, Zinedine Zidane, que
assistiu a partida no estádio. No sábado, foi a
vez do goleiro inglês Green lever um “peru”
digno de estampar a capa dos principais
jornais da Inglaterra. O erro que culminou
no empate de 1 a 1 com os Estados Unidos.
Segundo o tablóide “Daily Express”,
Green perderá a vaga de titular no próximo
jogo da equipe inglesa.

Valery Hache/AFP

Vuvuzelas estão
em xeque na
Copa do Mundo

1,4bilhão
de reais é o valor total dos 23 jogadores da Espanha, segundo
levantamento do site alemão Transfermarkt, especializado
na transferência de jogadores. A seleção espanhola é a mais
cara entre as 32 equipes da Copa do Mundo na África do Sul,

GRUPO E

HOJE

PRÓXIMOS JOGOS

Holanda x Dinamarca

8:30 - Joanesburgo

Japão x Camarões

11:00 - Bloemfontein

Itália x Paraguai

15:30 - Cidade do Cabo

GRUPO F

Sérvia 0 x 1 Gana

Alemanha 4 x 0 Austrália

GRUPO B

ONTEM

Argélia 0 x 1 Eslovênia

GRUPO C

GRUPO B

SÁBADO

RESULTADOS

Argentina 1 x 0 Nigéria

Coreia do Sul 2 x 0 Grécia

Inglaterra 1 x 1 Estados Unidos

GRUPO C

1ª FASE DA COPA

GOLSRECORDE
MUNDIAL 1998

Até 13/6/10

BOLA NA REDE

FIQUE DE OLHO

● Sim, ele é melhor que o
Obina! O camaronês Samuel
Eto’o chega à África do Sul
como a grande esperança de
gols de Camarões para que
a seleção africana volte a
fazer história em Copas
do Mundo como em 1990
quando chegou às quartas-
de-final. Aos 29 anos, o
goleador, chamado de
“Leão Indomável” pelos
camaroneses, conquistou as
duas últimas edições da Liga
dos Campeões da Europa
atuando pelo Barcelona, em
2009, e pela Internazionale
de Milão este ano.

O barulho ensurdecedor das
cornetas sul-africanas pode
estar com os dias contados.
Ontem, o presidente do
Comitê Organizador da Copa,
Danny Jordaan, admitiu que
há a possibilidade de vetar
a entrada das vuvuzelas
nos estádios. “O debate vai
continuar mas se for preciso não
pensaremos duas vezes antes
de agir”, disse ele. O barulho
das cornetas tem atrapalhado
a execução dos hinos e o
anúncios no sistema de som dos
estádios, além da reclamação
de emissoras de rádio. “Vamos
tentar convencê-los a cantar
apenas pois gera um ambiente
maravilhoso”, afirmou Jordaan.

Editada por
Fábio Suzuki e Gabriel Penna
fsuzuki@brasileconomico.com.br
gpenna@brasileconomico.com.br

Ídolo do São Paulo e do Paris
Saint-Germain, da França, e
tetracampeão com a seleção
brasileira na Copa do Mundo de
1994, o ex-jogador Raí dirige hoje
a Fundação Gol de Letra, entidade
filantrópica de ajuda a crianças
carentes. Nesta entrevista ao
BRASIL ECONÔMICO, ele fala da
personalidade do técnico Dunga
e dos jogadores convocados para
vestir a amarelinha no Mundial.

Qual a seleção favorita
para ganhar a Copa?
Essa copa não tem dois ou três
favoritos porque é uma Copa que
começa bastante equilibrada no que

diz respeito a qualidade e ao nível
técnico das equipes. Mas apostaria
que Brasil, Inglaterra e Espanha são
os que podem chegar à final.

E a Argentina?
A Argentina tem um time bom,
mas toda a atenção da imprensa
em cima de Maradona e a
polêmica que envolve a carreira
dele pode acabar criando
um ambiente tumultuado e
prejudicial para a equipe.

Na Copa de 1994, era difícil
a convivência com o Dunga
por sua personalidade?
Não tanto. Fora da seleção eu

acho que ele é bem mais solto,
alegre, do que atuando
profissionalmente. Até mesmo
quando ele esta só com o
grupo ele é relaxado. Acho
que uma personalidade como
a do Dunga é necessária para
a seleção, mas três iguais
a ele ninguém agüenta.

E a convocação dele para
a Copa, você concorda?
Acho que o Ronaldinho e o
Ganso deveriam estar na seleção.
Eu convocaria um dos dois
pelo menos. Na convocação
conta muito a questão da
confiança que o técnico tem

no jogador que escolhe.
O Kléberson não é o único da
seleção que não está vivendo
seu melhor momento, mas
ele conquistou a vaga pelo
retrospecto dos últimos anos.
A convocação do Grafite também
não me surpreendeu porque
é aquele cara para qualquer
momento. Já o Pato é um
exemplo de jogador que teve
menos oportunidades na
seleção do que merecia. Mas a
reclamação do povo é subjetiva.
Fui na Europa e as pessoas
reclamaram da falta do Pato
e do Ronaldinho. No Brasil,
queriam o Ganso e o Neymar.

“Fui um estúpido”
Zdrako Kuzmanovic,

meio-campo da Sérvia, após
cometer o pênalti que definiu

a vitória de Gana com
uma “cortada” na bola.

“A Argentina não
depende de mim”

Messi, melhor jogador do mundo
em 2009 e o melhor em campo na

vitória contra a Nigéria.V
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 14 jun. 2010, Primeiro Caderno, p. 38-39.
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