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Tudo bem que você já
tenha até encampado a
proposta de que o mundo
é em 3D. Mas a coisa só
vira realidade quando
entra na publicidade,
não é mesmo? Acaba de
nascer a BossaNova3D,
parceria entre a produtora
BossaNova e a Skycube
voltada para o marketing
em três dimensõses.
“O 3D está na web, nos
notebooks e aparelhos
celulares”, entusiasma-se
Irma Jimmy Palma, na
foto entre Edu Tibiriçã
(dir.), Michael
Cronenberg (ponta esq.)
e Juan Barber.

PROPAGANDA EM 3D

● Nordeste. A Bola da Vez, evento
de comunicação organizado pela
Associação Brasileira de Agências
de Publicidade (Abap), começa
hoje, na Bahia, e vai até 3 de abril.
Debates e palestras abordarão
as perspectivas do Nordeste
para a comunicação.

ANOTE AÍ

Divulgação

A distorção do
marketing esportivo
A importância e a grandiosidade da Copa do Mundo de 2014 e da
Olimpíada de 2016 são irrefutáveis. Poucos assuntos são tão
abordados em congressos, fóruns, reuniões e nos mais diversos
veículos de comunicação. Indiscutivelmente, são eventos úni-
cos e oportunidades preciosas para algumas marcas se valoriza-
rem, sejam elas de patrocinadores ou de organizações esporti-
vas (clubes, confederações, ligas, ONGs etc.).

Como resultado deste cenário, vemos a intensificação dos movi-
mentos em torno da indústria do esporte, que, certamente, seguirão
avançando à medida que estes eventos se aproximam. Neste proces-
so, um dos termos mais usados atualmente é o marketing esportivo.

Seria ótimo o fato de o marketing ter conquistado este espaço,
sendo entendido como capaz de gerar resultados, não fosse a visão
difusa e estreita que parece estar se constituindo. Ao mesmo tempo
em que várias atividades são resumidas como marketing esportivo,
um dos aspectos mais importantes a que o marketing se propõe é
negligenciado — o planejamento de médio e longo prazos.

Dentre as várias aplicações do termo, temos empresas focadas
no agenciamento de atletas, licenciamento de produtos, negocia-
ção de patrocínios e mídias, assessoria de imprensa, desenho de

contratos, entre outras. Entretanto,
uma das maiores distorções refere-
se às agências que atuam na ativa-
ção das marcas. Em muitos casos,
são elas que dão a maior visibilida-
de para o tal marketing esportivo.

Entretanto, na sua maioria, são
empresas de marketing promocio-
nal, com uma capacidade para criar
e executar eventos impactantes,
despertando a mobilização em tor-
no de uma marca. Mas para a ob-
tenção de resultados sólidos, sobre-
tudo a longo prazo, é necessário um

planejamento estruturado com visão estratégica das marcas, até
mesmo para ajudar na orientação destas ações de ativação. Com
esta visão ampliada, teríamos, então, o correto entendimento do
marketing, neste caso, o marketing esportivo.

Analisar aspectos como brand equity, propósitos e storytelling
das marcas envolvidas são fatores-chave de sucesso. É importan-
te que tanto as organizações esportivas quanto suas marcas pa-
trocinadoras definam seu posicionamento neste amplo universo
do esporte, justificando, assim, a reputação que almejam cons-
truir. Sob este prisma, a indústria do esporte precisa se aproximar
também dos conceitos de branding.

Como ainda não temos esta realidade, acabamos assistindo a
movimentos efêmeros, nos quais a saída de um ídolo ou a derrota
em algum campeonato podem representar não só o término de
um projeto, mas início de um longo ciclo de estagnação para as
marcas – cenário ainda mais comum nos clubes.

Diante disso, algumas preocupações despontam: Quais as mar-
cas que conseguirão realmente se apropriar deste ciclo esportivo
no Brasil? Quantas delas construirão uma plataforma sólida para se
manterem fortes após o término dos grandes eventos? As organi-
zações esportivas conseguirão elevar seu patamar de valor de for-
ma sustentável para se manterem vigorosas após 2016? Ou voltare-
mos aos mesmos níveis de dificuldades para a captação de recur-
sos?As oportunidades são inúmeras, mas precisamos de uma visão
mais profunda sobre o profissionalismo e as práticas necessárias
para a construção de resultados concretos. Do contrário, corremos
um grande risco de chegarmos em 2017 com a sensação de que “a
festa nem foi tão boa assim; e pior, acabou”. ■
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Um dos aspectos
mais importantes
que se propõe é
insistentemente
negligenciado —
o planejamento
de médio
e longo prazos

Prêmio ABEMD
anuncia finalistas

Ontem foi divulgada a lista
com os cases finalistas do XVII
Prêmio ABEMD 2011, promovido
pela Associação Brasileira
de Marketing Direto (ABEMD).
As peças que estão na disputa
passaram pelo crivo de 40
jurados, que estiveram confinados
entre os dias 24 e 25 de março.
Entre os grandes anunciantes que
figuram na seleção, estão Pão
de Açúcar (Giovanni+DRAFTFCB),
Fiat (Sunset) e Citibank (RS
Digital Direct). A classificação
final, que inclui troféus de ouro,
prata e bronze, será anunciada
em uma cerimônia marcada
para o dia 10 de maio,
no HSBC Brasil, em São Paulo.

criatividade@brasileconomico.com.br

Aline Arruda

WAVE FESTIVAL
Inscrições

8
de abril é o prazo final para a inscrição de peças no Wave Festival
in Rio 2011, que acontece entre os dias 28 e 20 de abril, no Copacabana
Palace. A data-limite terminaria ontem, mas foi prorrogada.

Cerveja e gastronomia
numa tuitada

Cada vez mais surgem bons bebedores de cerveja,
aqueles que olham mais do que a simples carapuça
de loura gelada. Eles querem corpo, densidade,
sabor, odores. De olho neste público e naquele
que abusa bastante de todos as ferramentas sociais
na internet, a Eisenbahn organizou para a noite
de ontem o terceiro Provetuíte, que estimula o
internauta a harmonizar produtos da marca com
os tipos de queijo corretos. Desta vez, o especialista
e consultor da Schincario Juliano Mendes
harmonizou a Eisenbahn Weizenbock com
gorgonzola e roquefort em tempo real e via twitcam.
“O Twitter é dinâmico e possibilita uma interação
maior entre os participantes”, explica Guilherme
Moraes, porta-voz da Schincariol, sobre a ação. “
As redes sociais são hoje um canal de relacionamento
muito importante com o consumidor”, atesta, com
números: “A página da marca teve um aumento de
154% de seguidores, e 287% de fãs do Facebook”.
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