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Brastemp quer
inspirar
consumidor
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No ano passado, o iPhone foi
uma opção secundária para Mo-
nica Amilpas quando ela esco-
lheu seu primeiro smartphone.
Ela optou pelo BlackBerry Curve
porque o modelo tinha um recur-
so de mensagem instantânea
que não constava no concorren-
te da Apple. “O BlackBerry Mes-
senger me ajudou bastante por-
que as mensagens mais curtas
são gratuitas”, diz Monica, que
trabalha para uma empresa de
consultoria na Cidade do Méxi-
co e mantém contato com clien-
tes, colegas e parentes por meio
do BBM, como o programa é co-
nhecido.

O recurso das mensagens e
os celulares de preço menor am-
pliaram a popularidade do Bla-
ckBerry, da Research in Motion
(RIM), nos países em desenvol-
vimento, tornando-a este ano a
principal marca de smartpho-
nes na América Latina, segundo
a empresa de pesquisas IDC.
Afetada nos Estados Unidos e

na Europa pela concorrência da
Apple e dos dispositivos equipa-
dos com a plataforma Android,
do Google, a RIM conta com os
mercados emergentes para cres-
cer.

Enquanto o iPhone aumentou
sua participação no mercado
americano, seu preço de aproxi-

madamente US$ 700 o exclui do
poder aquisitivo da maioria dos
mexicanos, brasileiros, indianos
e indonésios, público que prefere
os celulares pré-pagos. Numa lo-
ja da América Móvil SAB na Cida-
de do México, o Curve custa 3.339
pesos (US$ 273) e o iPhone4,
9.359 pesos (US$ 760). Cerca de

86% dos clientes da América Mó-
vil optam pelos serviços pré-pa-
gos, de acordo com a operadora,
a maior da América Latina.

Status. Além de atrair os fre-
gueses com os preços mais bai-
xos, a RIM conquistou provedo-
res de serviço sem fio que gos-

tam do sistema de compressão
de dados do BlackBerry, diz Ke-
vin Restivo, analista da IDC em
Toronto. “A RIM foi muito com-
petente na criação de um disposi-
tivo para todos os usuários.”

No primeiro trimestre, a RIM
ultrapassou a Nokia e se tornou
a principal fabricante de smar-
tphones na América Latina, de-
tendo 39% do mercado no últi-
mo trimestre, de acordo com a
empresa britânica Canalys. A Ap-
ple não estava entre as quatro
principais empresas do segmen-
to na região.

Para Rick Costanzo, diretor
administrativo regional da RIM
para a AL, os recursos únicos do
serviço BBM desempenham pa-
pel importante no sucesso da em-
presa. “Ninguém mais oferece
um serviço de ponta a ponta co-
mo o nosso. Trata-se de uma van-
tagem fundamental, e é por isso
que o serviço já se tornou quase
um fenômeno social.”

Na Venezuela, o BBM e o Bla-
ckBerry gozam de um status se-
melhante àquele atribuído ao
iPhone nos EUA. O aparelho re-
cebeu até o apoio do presidente
Hugo Chávez, que em rede nacio-
nal de TV chamou seu BlackBer-
ry e sua conta do Twitter de “mi-
nhas armas secretas”.

“O BBM teve grande impacto
no mercado venezuelano, e o
BlackBerry funciona quase
como um clube no país –

comunicar-se por meio do
programa tornou-se um
símbolo de status”, afirma
Restivo, da IDC.

Sediada no Canadá, a empresa
anunciou em março planos para
iniciar no Brasil a fabricação do
modelo Curve, para evitar as
tarifas de importação, que
podem chegar a 30% do valor do
aparelho. O Curve já custa no
Brasil US$ 340 (R$ 586)a menos
do que o iPhone.

Fora da rotina. Campanha teve desdobramentos incomuns

Os emergentes preferem BlackBerry
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● Dos investimentos feitos em
patrocínios na área esportiva, o
futebol reina absoluto, capturan-
do mais de 80% do volume to-
tal. O vôlei, que vem traçando
uma rota ascendente nos últi-
mos anos, ainda aparece em
segundo lugar, com apenas
6,5% das verbas. Cabe aos es-
portes a motor, onde está o
prestigiado automobilismo,
4,5% da terceira posição. Para
os demais esportes olímpicos,
são destinados apenas 3,5%.
Essas dados são da Rede Globo
de Televisão e explicam a razão
de o futebol ser a área do ma-
rketing esportivo mais regulada
com políticas de aproveitamen-
to das marcas. As camisas dos
jogadores, por exemplo, atin-
gem cifras de R$ 45 milhões no
Corinthians e de R$ 18 milhões
no Palmeiras por ano.

A nova disputa entre Globo e Record
Com fim da preferência da Globo na renovação da transmissão do Brasileirão, rival propõe modelo flexível de exposição das marcas

Apoiada no tema ‘inspiração mu-
da tudo e a vida fica assim uma
Brastemp”, a fabricante de ele-
trodomésticos assina campanha
com desdobramentos bastante

incomuns no mercado brasilei-
ro. O primeiro movimento, que
rendeu cenas do comercial veicu-
lado na televisão, reuniu mais de
500 pessoas com espelhos nas
mãos bem em frente ao prédio
da Bovespa, no centro de São
Paulo. A proposta era trazer o
céu para o chão da capital paulis-
ta. A brincadeira, além de ima-
gens curiosas, causou impacto.

O passo posterior da campa-
nha criada pela agência DM9

DDB foi uma ação no mesmo ho-
rário e em 11 diferentes rádios da
cidade de São Paulo. O objetivo

era atingir e alterar o cotidiano
dos motoristas presos em con-
gestionamentos. Nesse dia, a

Brastemp fez um convite inusita-
do para quem ouvisse o chama-
do, olhasse para o lado e sorrisse
para alguém.

Agora, a campanha pela busca
de inspiração da Brastemp ga-
nha uma nova etapa. A partir des-
ta semana, começa a ser veicula-
do no canal da Brastemp do por-
tal Youtube o vídeo que mostra a
reação das pessoas ao ouvir o
spot nas rádios.

Trata-se de um filme publicitá-

rio que demonstra as atitudes
possíveis das pessoas para que
os internautas interajam postan-
do fotos inusitadas de sorrisos
no Facebook e Flickr e linkando
com o vídeo no YouTube.

Paralelamente, a campanha
desenvolveu o Guia Não Óbvio,
em que o internauta pode colabo-
rar com a sua construção postan-
do informações inusitadas e fo-
tos sobre outros locais não ób-
vios da cidade de São Paulo. /M.R.

Futebol detém 80%
dos investimentos
na área esportiva

MARCELO C. PINTO
DIRETOR DA GLOBO ESPORTES
“As camisas do clubes não
valiam nada há seis anos.
Começamos um trabalho para
maximizar o valor pela exposição
de mídia e hoje elas estão entre
as mais valiosas do mundo.”

Mais barato que os concorrentes,
BlackBerry da RIM ganha espaço
nos países emergentes

94%
é o crescimento de vendas do
aparelho registrado fora dos EUA
no último trimestre, ante o
mesmo período de 2009

6,2%
é a atual fatia da RIM no mercado
de smartphones na região da Ásia
e do Pacífico, contra os 3,8%
registrados no ano passado

30%
menos é quanto um BlackBerrypo-
de custar na comparação com um
iPhone nesses países

Mensagens. ‘Serviço se tornou fenômeno social’ define o diretor da RIM, Rick Costanzo

Marili Ribeiro

Os próximos anos prometem
movimentar o setor de marke-
ting esportivo com a Copa do
Mundo em 2014 e os Jogos Olím-
picos em 2016. Uma mudança,
em especial, tem mobilizado o
setor nas últimas semanas. A ex-
pectativa é que a forma com que
os patrocinadores expõem as
suas marcas nos eventos esporti-
vos não seja mais igual.

A Rede Record de Televisão já
foi a mercado sinalizar com o
que chama de “flexibilização” pa-
ra a exposição de marcas nas
suas transmissões na área. Nas
últimas semanas, ela visitou
agências para medir a receptivi-
dade da sua proposta. Seria um
contraponto à rigidez da Rede
Globo, que mantém política de
pouca negociação das proprieda-
des compradas pelos anuncian-
tes. Obter mais visibilidade du-
rante os jogos ou os noticiários
esportivos é uma queixa antiga
dos patrocinadores. Procurada,
a Record não quis falar.

A Globo, como reconhece o di-
retor executivo da Globo Espor-
tes, Marcelo Campos Pinto, libe-
rou há um ano as imagens dos
backdrops (painéis com as mar-
cas patrocinadoras). Mas veta,
por exemplo, a locução do nome
do patrocinador do evento ou da
marca de uma empresa que dá
nome ao time em campo duran-
te a transmissão dos jogos. “Se
adotarmos essa prática, o anun-
ciante que comprou o intervalo
comercial fica no prejuízo. Ele
paga ‘x’ minutos e o concorren-
te, que tem o nome no time, fica
o quinto do tempo em exposi-
ção. Não é justo. Acreditamos
que quem põe nome em time faz
marketing de emboscada”, expli-
ca Campos Pinto.

A brecha que deu gás à investi-
da da Record surgiu após o desfe-

cho de um processo que rolava
desde 1997 e acabou em acordo
no Conselho Administrativo de
Defesa Econômica (Cade). Nes-
sa demanda, a Rede Globo per-
deu a preferência na renovação
das temporadas do Campeonato
Brasileiro. Nas últimas décadas,
esse acordo de preferência garan-
tiu à emissora audiência que, por
tabela, lhe deu condições para de-
terminar as regras no mercado.

Pela popularidade que tem no
País, o futebol atrai verbas gigan-
tescas. Segundo estimativas da
Associação Brasileira das Agên-
cias de Propaganda (Abap), os
eventos em torno da Copa do
Mundo em 2014 devem movi-

mentar R$ 15 bilhões nos próxi-
mos quatro anos.

A flexibilização proposta pela
Record não agrada a todos no
meio publicitário. “Há milhões
investidos em patrocínios espor-
tivos e o anunciante que opta

por essa categoria quer retorno
do capital. Por isso, ele quer re-
gras claras, coisa que a Globo
trouxe para o mercado”, diz Luiz
Lara, presidente da Apap e da
agência Lew,Lara\TBWA.

Para Lara, as regras devem ser
as mesmas para todas as situa-
ções. “Não deve ter regra para o
andar de cima diferente da do an-
dar de baixo. Os princípios de-
vem ser os mesmos, seja para o
campeonato de várzea ou para o
jogo do Clube dos Treze.”

Tolerância. Marcos Quintela,
presidente da Young & Rubi-
cam, que tem clientes como a
operadora Vivo e a varejista Ca-

sas Bahia – anunciantes de peso
em esportes –, defende outra po-
sição. Para ele, os veículos de co-
municação deveriam ser mais to-
lerantes com as categorias que
não obtêm verbas expressivas.
“Políticas rigorosas dificultam
ações que possam atrair novos
patrocínios. Isso não ajuda o ne-
gócio do esporte”, diz Quintela.

O executivo dá um exemplo
de exposição de marca que pode-
ria ser usada em eventos esporti-
vos. “No exterior, os jalecos de
seguranças no gramado são ne-
gociados. Aqui essa possibilida-
de sequer é cogitada, pois a Glo-
bo fecharia a imagem na trans-
missão para que o jaleco não apa-

recesse. Mas são esses segundos
que atraem os anunciantes.”

Márcio Santoro, copresiden-
te da agência Africa, por sua
vez, acredita que a própria Glo-
bo vem flexibilizando antigas
exigências. “Na transmissão da
Fórmula 1, Galvão Bueno can-
sou de falar na escuderia Red
Bull, que é uma marca”, cita
ele. Campos Pinto, da Globo Es-
portes, diz desconhecer o fato,
mas reclama que “não é justo
ou sequer verdadeiro” atribuir
à Globo rigidez nas negocia-
ções de patrocínio. “Gostaria
de saber o que as outras emisso-
ras vão mostrar a mais do que a
Globo”, diz ele.

● Crescimento
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● Valorização

Afetado pela concorrência
nos EUA e na Europa,
aparelho é smartphone
mais vendido em países
em desenvolvimento

JONNE RORIZ/AE

Mudança. Há um ano, a Globo liberou a aparição de backdrops (painéis com as marcas patrocinadoras) como o da foto
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