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SAÍDA À FRANCESAO preço do
escândalo
francês na Copa
Patrocinadores tiram anúncios do ar e seleção da
França deve sofrer prejuízo de milhões de euros
Fábio Suzuki
fsuzuki@brasileconomico.com.br

Candidata ao título até o início da
Copa do Mundo na África do Sul,
a França se despede do Mundial
com um desempenho pífio den-
tro de campo e com problemas
fora das quatro linhas que levarão
tempo para serem solucionados.
Desde a derrota para o México, na
última quinta-feira, 17, a seleção
francesa contabiliza inúmeras
desavenças envolvendo equipe e
federação que mexeu até o presi-
dente Nicolas Sarkozy. O resulta-
do, além da volta para casa mais
cedo, foi a perda de patrocinado-
res e um grande desgaste na ima-
gem da equipe junto ao mercado.
E tudo isso em apenas cinco dias.

Nesse período, parceiras da
equipe como o banco Crédit Agri-
cole, a empresa de telefonia SFR,
a rede de fast-food Quick e a
marca de batatas fritas Pringles
(Procter & Gamble) suspenderam
suas campanhas publicitárias
com a equipe ou jogadores da
França para que os problemas do
time na África do Sul não influen-
ciem negativamente as ações.

“O grande problema para a
seleção francesa se refere espe-
cificamente à associação de sua
marca e a imagem que ela trans-
fere. E essa idéia de fracasso e
equipe problemática também se
transfere para as empresas e
marcas que estão ligadas ao ti-
me”, avalia Simon Chadwick,
professor de negócios do espor-
te da Universidade de Conven-
try, no Reino Unido.

Problemas pela frente
Até o momento, nenhuma das
empresas ligadas à seleção fran-
cesa rescindiu ou afirmou que
não renovará seus contratos.
Mas o fato das empresas opta-
rem pela retirada de seus anún-
cios pode prejudicar o fatura-
mento da federação de futebol
da França. “É difícil avaliar o
quanto o time vai perder. Mas
algumas companhias podem
optar pela saída antecipada
mesmo que tenha que pagar por
essa rescisão. Pelos desdobra-

mentos que devem ocorrer pela
frente, o prejuízo será de mi-
lhões de euros”, diz Chadwick.
Os valores de patrocínio da se-
leção francesa para a Copa não
são conhecidos.

A título de comparação, a se-
leção brasileira conta com dez
patrocinadores cujo valor total
arrecadado pela CBF é estimado
em US$ 120 milhões (verba não
confirmada pela entidade). “Os
parceiros fazem altos investi-
mentos em busca de retorno. E
quando a ideia inicial começa a
destoar eles são os primeiros a
sair pois o valor acordado ante-
riormente fica exorbitante”, co-
menta Lucas Copelli, sócio-di-
retor da Vallua Consultoria.

Os problemas internos da
França ficaram evidentes na
derrota para o México na sema-
na passada. Desde então, o time
registra confusões como insultos
ao técnico, expulsão de atleta da
equipe, greve dos atletas, carta
de protesto contra a própria fe-
deração e desavenças que atin-
giram o maior astro na história
dos Les Bleus, Zinedine Zidane.
Nem Nicolas Sarkozy ficou de
fora. Para acalmar os ânimos no
grupo, o presidente francês en-
viou para a África do Sul a mi-
nistra dos esportes do país para
conversar com a equipe. Em
vão. A França se despediu do
Mundial com a derrota de ontem
para o time da casa por 2 x1. ■

Liminar tira do ar comercial da Kaiser com Romário

Lançado no início da Copa, o filme
publicitário da cerveja Kaiser com
o ex-jogador Romário foi retirado
da mídia após o Conselho de
Autorregulamentação Publicitária
(Conar) deferir, na última
sexta-feira, 18, uma liminar
solicitada pela AmBev, concorrente
no mercado da Heineken Brasil,
detentora da marca Kaiser. No
comercial, Romário lembra dos
tempos em que dividiu o quarto
com Dunga na Copa do Mundo
de 1994 e satiriza o hoje técnico
da seleção afirmando que ele é
incapaz de distinguir marcas de
cerveja pelo paladar. A iniciativa
é uma continuação da campanha

do teste cego da Kaiser.
O jornal BRASIL ECONÔMICO entrou
em contato com a Ambev para
saber os motivos do pedido feito
ao Conar, mas a empresa afirmou
que não vai comentar o caso.
Em comunicado, a Heineken Brasil
afirma que já solicitou ao órgão
a reconsideração da decisão
e que entende que o filme se
encontra dentro dos padrões
éticos de propagandas
comparativas. “Em nenhum
momento ofende ou denigre
qualquer marca concorrente”,
diz o texto. Com uma semana
de veiculação, o filme obteve mais
de 500 mil visitas no YouTube.

“É difícil avaliar quanto
o time vai perder. Pelos
desdobramentos que devem
ocorrer pela frente, o prejuízo
será de milhões de euros”

Simon Chadwick
Professor de
negócios do
esporte da
Universidade
de Conventry,
no Reino Unido
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“Ele tem dirigido
os canhões para mim,
não profissionalmente,
mas de uma forma
pessoal, direcionada à
minha fé em Jesus Cristo”

Kaká, em desabafo contra os comentários sobre
merchandising religioso no futebol do jornalista Juca

Kfouri, que negou as acusações.

“Entramos dormindo
em campo”

Javier Aguirre, técnico do México, explicando o
desempenho do seu time na derrota para o Uruguai.

Marcelo Régua/O Dia

RUMO AO HEXA

Elano não é problema para o próximo jogo
Apesar de ter saído carregado por causa de uma forte pancada no pé
direito, sofrida no jogo contra a Costa do Marfim, o meia Elano não
é dúvida para a partida contra Portugal, na próxima sexta-feira, às 11h.
Destaque nos dois primeiros jogos do Brasil, o atleta não participou do
treino da seleção ontem, na St. Stithians College, em Joanesburgo, e
realizou apenas tratamento com o fisioterapeuta Odir de Souza.

Para piorar ainda mais
o ambiente, a seleção da
França se despediu do
Mundial na África do Sul
com uma derrota por 2 x 1
para os donos da casa.
Se não bastassem as
diversas notícias que o
time francês emplacou
em jornais de todo o
mundo, devido aos
escândalos dos últimos
dias, o técnico Raymond
Domenech fez questão de
deixar a Copa do Mundo
(e também o comando da
seleção) com mais uma
atitude deplorável.
Após o término da
partida, Carlos Alberto
Parreira, técnico dos
Bafana Bafana, foi até
o banco de reservas
adversário cumprimentar
Domenech. Para a
surpresa do brasileiro, o
técnico francês se recusou
a dar a mão. “Foi um fato
lamentável. Ele não é
querido na França e acho
que há razões suficientes
para ele ter feito isso”,
afirmou Parreira. Apesar
da vitória, a África do Sul
também deixou a Copa
do Mundo por ter um
saldo de gols menor
que a seleção mexicana.

Hoang Dinh Nam/AFP

Fifa desiste de
punir Dunga por
ofensa a jornalista

€367,5milhões
é o valor total dos jogadores da seleção francesa, segundo
dados do site alemão Transfermarkt, especializado em
transferência de atletas. Eliminada na 1ª fase da Copa, a França
era a 3ª equipe mais cara do torneio pelo levantamento.

Gana x Alemanha

15:30 - Joanesburgo

Austrália x Servia

15:30 - Nelspruit

GRUPO D

Nigéria 2x2 Coreia do Sul

Nigéria 0x2 Coreia do Sul

México 0x1 Uruguai

França 1x2 África do Sul

GRUPO B

GRUPO A

Eslovênia x Inglaterra

11:00 - Port Elizabeth

Estados unidos x Argélia

11:00 - Pretoria

RESULTADOS

PRÓXIMOS JOGOS

ONTEM

GOLSRECORDE
MUNDIAL 1998

Até 22/06/10

BOLA NA REDE

1ª FASE DA COPA

GRUPO C

HOJE

FIQUE DE OLHO

● Apesar de não estar em
sua melhor fase por voltar
de uma contusão, o atacante
Wayne Rooney é a esperança
de gols da Inglaterra no jogo
de hoje contra a Eslovênia, às
11h. Apelidado de Shrek pelo
tipo físico atarracado, o
jogador de 24 anos defende
o Manchester United há seis
anos e foi um dos principais
artilheiros europeus na
última temporada. Sempre
perigoso na área, Rooney
tentará evitar uma possível
eliminação precoce dos
ingleses, que ocupam apenas
o terceiro lugar em seu grupo
e dependem da vitória para
chegar às oitavas de final.

Apesar do sistema de áudio da
Fifa ter captado os xingamentos
do técnico Dunga ao jornalista
Alex Escobar, da Rede Globo,
durante coletiva após a vitória
sobre a Costa do Marfim, a
entidade organizadora do evento
decidiu não punir o comandante
da seleção brasileira. A Fifa
divulgou ontem um comunicado
oficial sobre o caso, que diz: “O
Comitê não encontrou base para
a abertura de um inquérito sobre
o técnico brasileiro”. Por atitude
semelhante após classificar
a Argentina para o Mundial, no
final do ano passado, o técnico
Maradona pegou dois meses
de suspensão e teve que pagar
um multa de US$ 42 mil.

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

Aos 36 anos, Palermo
faz gol em sua primeira
participação em Copa

O jovem astro Lionel Messi bem
que tentou sair do jejum de gols
nesta Copa. Envergando a camisa
10 de cor azul e a braçadeira
de capitão — mesmo figurino de
Maradona nos bons tempos — o
craque argentino correu, driblou,
tabelou, carimbou a trave do
goleiro grego e foi eleito o melhor
em campo pela Fifa. Mas quem
deixou o dele foi o veterano
Martín Palermo, ao disputar sua
primeira partida de Copa do
Mundo. O atacante de 36 anos
estreou aos 34 minutos da etapa
final e, aos 44, marcou o segundo
gol da vitória sobre a Grécia.
Palermo só empurrou para a rede
uma bola rebatida pelo goleiro,
após chute de, claro, Messi.
Classificada com 100% de
aproveitamento, a Argentina pega
o México nas oitavas de final.

Coca-Cola lança garrafa
comemorativa ao Mundial

Inspirada na Makarapa, vestimenta
característica dos sul-africanos em
partidas de futebol, a Coca-Cola lança
uma garrafa de alumínio alusiva
à Copa do Mundo. A embalagem,
toda colorida, exibe apenas a face
de um personagem que carrega em
sua cabeça a alegoria sul-africana.
O produto é um lançamento exclusivo
para o mercado brasileiro. Segundo
a empresa, a intenção é inovar no
segmento e também oferecer um
amuleto para os brasileiros torcerem
pelo hexacampeonato. O desenho
da embalagem foi desenvolvido
pelo estúdio Mopa, de Brasília,
com coordenação da agência JWT.
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Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 23 jun. 2010, Primeiro Caderno, p. 46-47.
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