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Vivo aposta
em novas
mídias na Copa
Pela primeira vez, estratégia da operadora não
inclui TV entre os meios de divulgação da marca

Fábio Suzuki
fsuzuki@brasileconomico.com.br

Patrocinadora oficial da seleção
brasileira há cinco anos, a operadora de celular Vivo tem a internet como principal meio de sua
ação durante a Copa do Mundo e
pela primeira vez excluiu a TV
como mídia de divulgação de sua
marca. A iniciativa da companhia visa aproveitar a maior interação do público com redes sociais como Facebook, Orkut,
Flickr, YouTube e Twitter.
“É um momento de muita veiculação de conteúdos e estamos
usando um novo jeito de divulgar
a marca. E a opção de não fazer
TV deve-se à poluição de mensagens relacionadas ao Mundial e
isso dilui a informação”, afirma
Hugo Janeba, vice-presidente de
marketing e inovação da Vivo.
Para a Copa deste ano, a operadora criou a plataforma on-line
Eu Vivo a Seleção, que concentra
todas as promoções e iniciativas
realizadas pela empresa no período do torneio além de disponibilizar informações exclusivas da
seleção brasileira aos internautas
devido a parceria com a CBF.
A campanha publicitária da
Vivo foi criada pela agência Y&R
em parceria com a Energy e
abrange, além das ações na internet, anúncios na mídia impressa, peças em mídias alternativas e a promoção Chamada
Premiada, em que os clientes que
recebem uma ligação do Pelé ga-

Iniciativa da
empresa na
internet para a Copa
já atingiu 170 mil
participantes e 2,5
milhões de visitas

Depois de um primeiro
tempo medíocre contra
a fraca Coreia do Norte,
o Brasil conseguiu seus
dois gols em jogadas pelo
lado direito. No primeiro,
Elano esperou a chegada
de Maicon e tocou na linha
de fundo para o lateral, que
chutou direto para o gol
quase sem ângulo. A seleção
brasileira ampliou o placar
com um belo passe de
Robinho no meio da zaga
coreana que Elano chutou
de primeira na saída do
goleiro Myonge Guk.
A goleada da equipe
brasileira parecia questão
de tempo após os dois gols
brasileiros, mas a equipe
comandada por Dunga
diminuiu o ritmo. Aos
43 minutos, a Coreia do Sul
aproveitou uma desatenção
da zaga canarinho para
descontar com Yun Nam.
Com o resultado, e o empate
de 0 x 0 entre Portugal
e Costa do Marfim,
o Brasil lidera o Grupo G
com 3 pontos ganhos.

nha uma camisa oficial do Brasil
autografada pelo Rei do Futebol.
“As pessoas estão atentas à
essa nova forma de se comunicar e o retorno da primeira fase
foi muito boa”, diz Janeba. Lançada em março na internet, a
plataforma já atingiu 170 mil
participantes e mais de 2,5 milhões de visitas. ■

Grandes do mercado liberam seus funcionários
O jogo de estreia do
Brasil no Mundial na África
do Sul interrompeu o
expediente de grandes
companhias do mercado
como Petrobras, Vale
e até o Banco Nacional
de Desenvolvimento
Econômico e Social (BNDES).
Os funcionários da estatal
do setor de petróleo foram
liberados às 13h45 enquanto
a Vale permitiu que seus
colaboradores saíssem entre

VITÓRIA COM JOGADAS PELA DIREITA!

14h e 14h30, tudo para assistir
o time comandado por Dunga
contra a Coreia do Norte.
Em ambas as empresas foram
disponibilizados televisores
para os gerentes de áreas
operacionais acompanharem o
jogo. Já os 2,4 mil funcionários
do BNDES tiveram que cumprir
uma carga mínima de quatro
horas antes de saírem para
assistir a partida. O sistema
das empresas para os próximos
jogos sofrerá modificações.

O BRASIL AVALIA O BRASIL Veja as notas dos jogadores na partida de ontem
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Teve pouco trabalho
durante o jogo e saiu
mal no gol dos
coreanos, pulando
antes do chute do
atacante Yun Nam

Melhor jogador em
campo. Participou das
principais jogadas da
seleção, pela direita,
e fez um belo gol para
abrir o placar

Esteve seguro, como
sempre, mas falhou
no gol dos coreanos
ao deixar o atacante
entrar na área com
facilidade para
chutar ao gol

Fez uma boa partida.
Quando o time
precisou, o zagueiro
estava lá para barrar
os avanços de Tae-Se,
o Rooney asiático

Começou a partida
nervoso. Aos
poucos pegou
confiança e deu
bons dribles
e chutes a gol

Jogou mal, como
de costume nos
últimos jogos.
Errou passes no
meio de campo
e não contribuiu
com o ataque
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Heuler Andrey/AE

1,3

RUMO AO HEXA

Time inicia preparação para o segundo jogo

US$

Após a vitória chorada de ontem por 2 x 1 contra a Coreia do Norte, a
seleção brasileira volta aos treinos hoje às 11h15 (de Brasília) no Randburg
High School. A preocupação será o meia Kaká, que está voltando de
contusão e pouco produziu na partida de estreia do Brasil na Copa do
Mundo. A preparação visa agora o jogo contra a Costa do Marfim, no
próximo domingo, às 15h30, no estádio Soccer City, em Joanesburgo.

bilhão

(ou R$ 2,5 bilhões) é o orçamento aprovado pela Fifa para
a Copa do Mundo no Brasil, em 2014. O montante supera
a verba do Mundial deste ano na África do Sul, cuja verba
para o evento foi de US$ 1 bilhão (cerca de R$ 1,8 bilhão).

Wilton Junior/AE

Defesa preocupa na Copa com pior média de gols
Após cinco dias de Mundial na África
do Sul, o torneio soma 23 gols em
14 partidas, uma média de apenas
1,6 gol por jogo. Se continuar assim,
essa será a Copa do Mundo com
o pior desempenho na história das
Copas do Mundo, abaixo inclusive
do Mundial de 1990, na Itália, cuja
média foi de 2,2 gol por jogo. Se não
bastassem os números, equipes cuja
principal característica é o ataque
estão mais preocupadas com suas
defesas. Esse é o caso da seleção
holandesa, que venceu o primeiro

jogo por 2 x 0 da Dinamarca em
seu primeiro jogo no Mundial.
“O nosso sistema defensivo é um
problema, principalmente quando
joga sob pressão”, afirmou o
ex-craque holandês, Johan Cruyff.
Outra seleção que privilegiará
a defesa no segundo jogo da Copa
é a Argentina. Para o segundo jogo
na competição contra a Coréia
do Sul, na próxima quinta-feira,
o técnico Maradona deve tirar
o meia-atacante Di Maria para
colocar o zagueiro Burdisso.

FIQUE DE OLHO
● Conhecido dos brasileiros,
o meia Valdívia pode
aparecer entre os titulares
da seleção chilena hoje,
às 8h30, contra Honduras.
O jogador disputa uma
vaga no meio-campo
do Chile com Matías
Fernández. Apelidado
de “El Mago” por sua
habilidade dentro
de campo, Valdívia
na verdade nasceu
na Venezuela e se
naturalizou chileno
aos 18 anos após morar
grande parte de sua
infância e adolescência
no Chile. Aos 26 anos,
o meia pode retornar ao
Palmeiras após a Copa do
Mundo na África do Sul.

Audiência na TV aberta aumenta com a Copa
Gustavo Rampini/AE

Apesar da diversificação de meios
com transmissão dos jogos do
Mundial de futebol, como internet
e celular, a audiência nos canais
abertos de televisão aumentou
nos primeiros três dias da
competição. Segundo dados do
Ibope, a Globo obteve média de
18,8 pontos contra 15,3 da semana
anterior, um aumento de 22,8%.
Já a Band passou de 2,1 pontos
para 3,7, um acréscimo de 76,1%.
As duas emissoras são as únicas
que transmitem os jogos no país,
mas os ganhos também foram
obtidos pelas outras empresas.
A Record obteve 8,4 pontos
contra 7,3 da semana anterior,
um crescimento de 15%.

1ª FASE DA COPA

“O melhor psicólogo do
centroavante é a rede do adversário”

RESULTADOS
ONTEM

Galvão Bueno, demonstrando todo seu conhecimento no futebol.

GRUPO F
Nova Zelândia

“Nem as vuvuzelas
estão tocando”
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HOJE
GRUPO H

Ricki Herbert, técnico da
Nova Zelândia, após empatar por 1 x 1
contra a grande Eslováquia.
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PRÓXIMOS JOGOS

“É o maior resultado
da nossa história”
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GRUPO G

mais uma do locutor sobre
o começo pífio da seleção brasileira
contra a Coreia do Norte.
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Apareceu pouco
no jogo, fez um
ou outro
desarme e
perdeu algumas
bolas no meio

O pior em campo. Sem
ritmo por estar
voltando de contusão,
errou vários passes,
incluindo uma virada
de jogo em que a bola
saiu pela lateral

Um dos melhores
jogadores em campo, deu
o passe para o gol de
Maicon e fez o segundo,
com um belo toque na
saída do goleiro após
passe de Robinho

Fez pouco durante
o jogo e, quando
apareceu, estava
impedido. Precipitado,
precisa se acalmar para
voltar a marcar pela
seleção brasileira

Jogou muito bem.
Desde o começo chamou
à responsabilidade com
dribles e chutes a gol.
Deu um belo passe pelo
meio da zaga para o gol
de Elano

Não fez o que se
esperava dele: passes
precisos e chutes a
gol. Continua sendo
uma excelente opção
no banco de reservas

Entrou muito bem.
Nos poucos minutos
que esteve em campo,
mostrou sua rapidez
característica com
dois bons chutes a gol

Pelo pouco que jogou,
já foi melhor que
Felipe Melo. Ao menos,
levou um cartão
amarelo para matar
um contra-ataque
coreano

Até 15/06/10
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