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A cerveja Kaiser terá novamente
um baixinho protagonizando
suas ações publicitárias. Mas
engana-se quem pensa que se
trata do ator José Valien, que por
muitos anos foi o garoto-propa-
ganda da marca. Em época de
Copa do Mundo, o baixinho es-
colhido da vez é o ex-jogador
Romário, tetracampeão com a
seleção brasileira no Mundial
dos Estados Unidos, em 1994.

“Ele é um ícone do futebol
brasileiro e será o nosso embai-
xador na Copa do Mundo deste
ano. Esperamos um grande im-
pacto pois o Romário é muito
respeitado pelos torcedores e
está sempre na mídia”, explica
Marcelo Liberado, gerente de
marketing da Kaiser. A iniciativa
da marca com o ex-jogador será
divulgada em peças para TV e rá-
dio, que entraram em veiculação
ontem nas cidades de Belo Hori-
zonte, Curitiba, Fortaleza, Ma-
naus, Porto Alegre e São Paulo.
Criada pela agência Fischer+Fala!,
a campanha permanecerá na mí-
dia até o final do torneio.

Segundo a companhia, a ação
é uma continuação da campanha
do teste cego que foi divulgada
no início deste ano. “Nosso obje-
tivo é aumentar as vendas du-
rante a Copa e reforçar nossa
marca com os consumidores
para eles optarem pela cerveja
que realmente preferem”, afirma
o diretor de marketing, que não
revelou o investimento da com-
panhia na ação afirmando ape-
nas “que é uma verba importan-
te pelo momento da Copa”.

Sarro com Dunga
No filme, Romário contará ao
público algumas curiosidades de
bastidores que ocorreram du-
rante a Copa de 1994. Famoso
por gostar de ir para a noite, o
ex-atacante foi colocado no
mesmo quarto que o então meio-
campo e capitão da seleção Dun-
ga, conhecido por sua disciplina.
Além de contar a experiência,
Romário fala que o agora treina-

dor do Brasil na Copa não é capaz
de escolher uma cerveja de qua-
lidade superior, em alusão à
campanha do teste cego.

“Nosso filme tem muito do
momento atual. Por suas opções
na escalação da equipe e méto-
dos de disciplina adotados du-
rante o Mundial, o Dunga acabou
criando um momento de polê-
micas na mídia”, diz Liberado.

Concorrência
Pela “tirada de sarro” no técnico
da seleção brasileira, a Kaiser
atinge indiretamente a marca
Brahma, sua concorrente pelo
mercado de cervejas e que tem o
técnico Dunga como um dos ga-
rotos-propaganda para as ações
voltadas para a Copa do Mundo.

“Nosso intenção não é fazer
frente às ações da concorrência
e sim para envolver os consumi-
dores. Sempre fomos éticos e
transparentes em nossas ações,
tanto que divulgamos o resulta-
do do teste cego como empate
técnico mesmo ficando um
pouco à frente de outras mar-
cas”, diz Liberado. ■

Sem exagero
Segundo a Kaiser, a escolha de
Romário como protagonista dos
filmes deve-se ao seu espírito
cervejeiro e de gostar da noite,
mas sem abusar no consumo da
bebida. O ex-jogador já foi dono
de um bar no Rio de Janeiro.

O primeiro gol da Copa do Mundo na África do Sul foi
marcado pelo meia sul-africano Siphiwe Tshabalala, na
partida de abertura entre a seleção anfitriã e o México, no
estádio Soccer City, em Joanesburgo. Aos nove minutos da etapa
final, o jogador do Kaiser Chiefs, um dos principais clubes do país,
entrou na área e acertou um belo chute cruzado no ângulo esquerdo
do goleiro Oscar Perez. Tshabalala, que nasceu em Soweto, mesmo
bairro onde fica o estádio, fez por merecer a autoria do um gol histórico
em sua casa. Entre os Bafana Bafana, ele foi o que mais se movimentou
em campo. Em 90 minutos, percorreu 12,3 quilômetros. Tanto esforço,
porém, não foi suficiente para evitar o empate do México, aos 34 minutos
do segundo tempo, com Rafael Márquez. Técnico dos sul-africanos,
o brasileiro Carlos Alberto Parreira disse que o resultado foi justo.

Jogo de abertura bate
recorde na internet

Romário é o
novo baixinho
da Kaiser
Ex-jogador estrela campanha que a marca de
cerveja divulgará até o final da Copa do Mundo

Devido ao jogo de abertura da
Copa do Mundo na África do Sul, o
dia de ontem, 11 de junho de 2010,
foi o que obteve a maior procura
por sites de notícias de todos
os tempos. O levantamento
é da Akamai, maior operadora
mundial de rede de computadores
e que leva em consideração
em seu estudo portais do peso
das americanas CNN e NBC, e a
britânica BBC. Durante a partida,
o pico de pedidos por minuto
para a rede da companhia
superou 12 milhões de visitantes,
um aumento de 233% em relação
à demanda normal para o horário.
O jogo entre África do Sul e
México bateu em cerca de
3,5 milhões de pedidos o antigo
recorde do dia 4 de novembro de
2008, quando Barack Obama saiu
vitorioso nas eleições americanas.

Abertura com muito trânsito e sem Mandela

Os torcedores em Joanesburgo
sofreram para chegar ao estádio
Soccer City, local da abertura da
Copa do Mundo da África do Sul.
A falta de alternativas de
transporte público obrigou as
pessoas a irem de carro, o que
causou longos engarrafamentos
nas principais vias de acesso ao
estádio desde quatro horas antes

da partida. Muita gente só chegou
depois do início e a Fifa teria
usado voluntários para ocupar os
assentos vazios. A ausência mais
sentida, porém, foi de Nelson
Mandela, cuja bisneta morreu em
um acidente de carro. Debilitado,
o líder sulafricano faria uma
de suas poucas aparições públicas
prometidas para esta Copa.

SANTO DE CASA ‘QUASE’ FAZ MILAGRE

Divulgação

Joe Klamar/AFP

Text Box

Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 12 jun. 2010, Primeiro Caderno, p. 38.
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