
Making of

Crianças em
campo pelo
Danoninho

Mídia & Marketing

DIVULGAÇÃO

Sem roteiro. Proposta do filme era deixar a ‘bola rolar’

Uma festa para fãs de
futebol e anunciantes
Criada na Alemanha na última Copa, a Fan Fest ganhou o mundo; versão
brasileira recebeu investimentos de R$ 14 milhões dos patrocinadores

Todos os clichês do mundo fute-
bolístico, só que incorporados
por pequenos jogadores, apare-
cem no novo comercial da Dano-
ne para a linha de produtos Dano-

ninho. Em tempos de Copa do
Mundo, todos os anunciantes
querem tirar uma lasquinha no
sentimento que mobiliza o públi-
co. Com a assinatura “Futebol é
igual Danoninho – uma paixão
da infância para toda vida”, o fil-
me publicitário, criado pela agên-
cia Young & Rubicam, entra no
ar esta semana.

Ao todo, as gravações envolve-
ram 70 crianças, como conta
Luiz Ferre, diretor de cena da

produtora BossaNovaFilms. Pa-
ra chegar a esse timão infantil,
350 pequenos foram avaliados e

150, escolhidos. A condição bási-
ca para a seleção era, como relata
Ferre, muitos simples: “Ficamos

com as crianças que realmente
são apaixonadas por futebol”, ex-
plica.

Além de gostar da bola em
campo, elas tinham de mostrar a
diversidade da raças. Assim, as
crianças escolhidas são brancas,
negras e orientais – uma tentati-
va de reforçar que a paixão pelo
futebol atinge a todos, indistinta-
mente.

As 12 locações usadas também
foram especialmente escolhidas

para retratar a diversidade do
Brasil. Foram feitas gravações
em subúrbios e favelas, em qua-
dras de escolas públicas e parti-
culares, na praia e no Cais do Por-
to de Santos, no litoral de São
Paulo.

Não havia roteiro. A proposta
foi deixar a bola rolar e captar
cenas espontâneas das crianças
correndo atrás da bola. Duas câ-
meras filmavam sem parar a ga-
rotada. M.R.

Marili Ribeiro

As arenas que reuniam torcedo-
res foram, durante um bom tem-
po, a válvula de escape para mar-
cas que não estavam entre os pa-
trocinadores oficiais dos jogos
da Copa do Mundo. Elas promo-
viam uma festa e ganhavam expo-
sição e simpatia dos consumido-
res. Mas esse canal alternativo
teve fim na Copa da Alemanha,
em 2006, quando a Federação In-
ternacional das Associações de
Futebol (Fifa, na sigla em fran-
cês) assumiu a realização das
chamadas Fan Fests. Nelas, só
há espaço para os anunciantes
que compraram cotas de partici-
pação no maior evento esporti-
vo global.

Com telões monumentais de
LED de 120 metros quadrados
para a transmissão dos jogos,

shows musicais para aquecimen-
to, barraquinhas de comidas, be-
bida e, lógico, produtos licencia-
dos da Fifa, os festivais de torce-
dores resolveram, na Alemanha,
o problema dos sem-ingressos.
Naquele país, reuniram cerca de
18 milhões de pessoas. Na atual
edição africana, as Fan Fests da
Fifa vão mais longe e estão sen-
do montadas em várias edições
mundo afora. No Brasil, deten-
tor de uma das maiores torcidas
da categoria no mundo, o evento
está sendo realizado na praia de
Copacabana, no Rio de Janeiro.

Com investimentos de R$ 14
milhões distribuídos entre os pa-
trocinadores mundiais e regio-
nais da Fifa, a edição nacional da
Fan Fest é mais uma “proprieda-
de” que os anunciantes têm direi-
to a usufruir. Eles estão pagando
até US$ 200 milhões por uma co-

ta global de patrocínio por oito
anos – ou duas Copas.

Como restringem espaços pa-
ra ações de empresas fora do con-
trole da Fifa e, ao mesmo tempo,
criam valor para as companhias
que pagam o patrocínio, essas
iniciativas acabam inflacionan-
do o preço das cotas.

Não é à toa que, neste ano, pe-
las estimativas da Consultoria
Crowe Horwath RCS, a Fifa fe-
cha um ciclo de quatro anos da
Copa com um faturamento de
US$ 4 bilhões. Isso significa um
aumento de 43% em relação ao
do último evento, quando arreca-
dou US$ 2,8 bilhões.

A maior parte desse dinheiro é
paga pelas emissoras de televi-
são para terem direito de trans-
mitir as partidas – que devem
atingir uma audiência global de
30 bilhões de telespectadores ao

longo das 64 partidas, ante os 26
bilhões que acompanharam a Co-
pa há quatro anos.

Regras claras. No Brasil, ape-
nas duas emissoras de televisão
aberta retransmitirão os jogos. A
Rede Globo, que comprou os di-
reitos da FIFA, sublicenciou pa-
ra a Band. “O detentor do sinal
delimita as ações em áreas públi-
cas porque só libera imagens se
pode ganhar exposição para seus

patrocinadores”, explica Alexan-
dre Cardoso, diretor de marke-
ting do Portal Terra.

O executivo não vê nisso um
problema, e sim uma evolução.
“A definição de regras resulta
em boas práticas para o merca-
do. O que pode parecer perda no
curto prazo é, na verdade, ganho
com contratos bem definidos.
Os eventos não ficam inviabiliza-
dos, mas passam a ser realizados
a partir de acordos com os deten-

tores de direitos das proprieda-
des”, acredita Cardoso.

Para Geraldo Rocha Azevedo,
presidente de soluções integra-
das da agência NeogamaBB, o
mercado de promoções e even-
tos atrelados ao marketing es-
portivo vem se profissionalizan-
do há dez anos e deve assistir a
um aumento vertiginoso de
ações mais sofisticadas com a
realização da Copa em 2014 e as
Olimpíadas em 2016.
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Evento. Telões gigantescos, comidas e bebidas vão receber os torcedores em Copacabana
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