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Aposta maior no esporte
Petrobras investe R$ 265 milhões em diversas modalidades até 2014
Erica Ribeiro

Riotur destaca cidade como capital do esporte
Foto

Regata patrocinada pela Petrobras: investimento inclui modalidades que já contam com o apoio da empresa

A Petrobras vai investir, até 2014, R$
265 milhões, por meio de investimento
direto e via Lei Federal de Incentivo ao
Esporte, no Programa Petrobras Esporte
& Cidadania, lançado na semana passada,
no Rio de Janeiro. Os recursos serão
destinados aos segmentos de esporte
de rendimento (boxe, esgrima, remo,
tae kwon do e levantamento de peso),
esporte educacional, esporte de participação e memória do esporte — com a
participação de crianças, adolescentes,
atletas e outros profissionais relacionados
ao mundo esportivo.
No segmento de rendimento, o principal objetivo é o desenvolvimento do
esporte nacional, com apoio direto aos
atletas por meio de bolsa-auxílio, inter-

câmbio internacional para participação
em competições, equipamentos e tecnologia, além da criação de equipe técnica esportiva e multidisciplinar. Uma das metas
do programa é o planejamento plurianual
de olho na Olimpíada Rio 2016.
Já na área educacional, o propósito é
ajudar na universalização do acesso ao
esporte como forma de inclusão social e
cidadania, a partir da criação de Centros
Petrobras de Referência Esportiva e de
projetos esportivos educacionais. Estes
locais serão espaços populares, sendo
que o programa prevê a instalação destes
centros em todas as regiões do País até
2011. O lançamento de projetos esportivos educacionais ligados à inclusão,
construção coletiva, educação integral,

A Riotur lançou no evento Feira das
Américas, promovido pela Associação
Brasileira dos Agentes de Viagem (Abav)
na semana passada, na capital fluminense, material promocional que destaca o
esporte na cidade. Batizado de Rio Capital Mundial dos Esportes, o showcase
apresenta 29 práticas esportivas que
a cidade oferece por vocação natural,
com a lista de locais onde cada uma
dessas atividades pode ser praticada ou
aprendida. O material também traz dicas
de dez bons programas na cidade, além
de roteiro gastronômico e locais para
diversidade e autonomia terá uma seleção
pública em 2011.
Outra área que faz parte do programa
da Petrobras é o esporte de participação,
cuja meta é a integração social e promoção
de saúde, qualidade de vida e bem-estar.
Dentro deste universo estão incluídas as
atividades que a Petrobras já desenvolve,
como corridas, regatas, desafios ciclísticos e festivais, entre outras.

adquirir equipamentos esportivos.
“Com a Copa de 2014, a Olimpíada
de 2016 e os Jogos Militares já no ano
que vem, queremos mostrar que o
estilo de vida do carioca é assim, saudável, sempre ligado à atividade física
e, de preferência, utilizando os belos
cenários da cidade como uma grande
academia ao ar livre”, afirma Antonio
Pedro Figueira de Mello, secretário de
turismo e presidente da Riotur. Para
complementar o showcase, o turista e
o carioca contam com o hotsite www.
rioguiaoficial.com.br/esportes .
(ER)
Para tornar a cultura do esporte
um patrimônio, a Petrobras também
vai desenvolver o projeto Memória do
Esporte Brasileiro, em parceria com a
ESPN Brasil. A empresa incentivará
a produção e a exibição de documentários sobre o tema, resgatando a
memória das grandes conquistas do
esporte brasileiro e ampliando o acervo
audiovisual sobre o tema.

Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 32, n. 1432, p. 37, 25 out. 2010.

Para crescer, Pepsi se assume como alternativa
conversa aberta e direta com
os jovens que estão dispostos a
aprenderem com as diferenças”,
coloca Luciana Fortuna, diretora de marketing de bebidas da
PepsiCono Brasil.
Para chegar ao conceito –
inspirado na reação dos garçons
e consumidores, quando Pepsi
é oferecida como alternativa ao
seu principal concorrente – a
equipe da AlmapBBDO carregou uma câmera escondida em
visitas a bares e restaurantes.
“Notamos que a oferta de Pepsi
sempre vem seguida de um
‘pode ser?’. Quando fomos fazer pesquisa nas redes sociais,
percebemos que os amantes de
Pepsi se sentiam incomodados
com esse comportamento. Então pensamos que aproveitar
esse fato poderia ser um bom

caminho para combater a inércia
e promover novos hábitos de
consumo”, diz Marcello Serpa,
sócio-diretor e diretor de criação
da agência. “Ser transparente e
verdadeiro hoje em dia é uma
atitude que demanda coragem
e que só tende a beneficiar os
anunciantes”, acrescenta.
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Hoje, com cerca de 10% do
mercado nacional de refrigerantes de cola, a Pepsi decidiu
investir em uma nova estratégia
de comunicação para aumentar o
reconhecimento de sua marca entre os consumidores brasileiros. A
ideia é assumir que o produto é
uma alternativa ao líder do setor
para, dessa forma, cair nas graças
do público – em especial dos mais
jovens – e aumentar seu volume
de vendas em todo o País.
Baseada no slogan “Pode ser
bom. Pode ser muito bom. Pode
ser Pepsi”, a PepsiCo usará da
irreverência para ampliar seu
espaço na preferência do público. “Historicamente, a Pepsi
é uma marca ousada. Estamos
adotando uma nova linha de
comunicação para reforçar nossos atributos e promover uma

Campanha
Para chegar ao objetivo, uma
extensa campanha com previsão
para durar dois meses começou a
ser veiculada na semana passada.
Com filmes para televisão aberta,
a comunicação contará ainda
com ações em redes sociais,
mídia impressa, rádio, material
de ponto de venda e patrocínio a
um festival de música promovido
pela rádio Mix FM.
Além disso, faz parte da es-

Nova campanha do refrigerante: inspirada em situações reais

tratégia aumentar significativamente a produção e distribuição
dos refrigerantes – ambas feitas
pela Ambev – fazendo com que
os produtos Pepsi sejam oferecidos em mais estabelecimentos
ao longo de todo o território
nacional. “Em algumas praças,
como Porto Alegre, já temos
grande reconhecimento e parti-

cipação. No Brasil, somos líderes
de mercado apenas no Tocantins. O que esperamos é crescer
consideravelmente, cativando os
consumidores com a verdade e
aproveitando o próprio momento econômico do País”, destaca
Andréa Alvares, vice-presidente
de Bebidas da PepsiCo.
Mariana Ditolvo

