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Making of

Neymar também
é a bola da vez
do marketing
Cobiçado por times europeus, jogador tem ascensão meteórica na
publicidade e já ganha cachê equivalente ao de craques como Kaká e Pelé

Consumidor concorre a
prêmios ao brincar na
caixa que imita o Tic Tac

Citi quer reforçar sua imagem

PROMOÇÃO

Campanha promocional da agência b!berraz
foi instalada no shopping Eldorado, em
espaço lúdico com caixa gigante do TicTac

LAZER NO SHOPPING

Todos os meses, 329 milhões
de pessoas passam pelos 408
shopping centers em opera-
ção atualmente no Brasil. Ou
seja, são “quase dois brasis”.
Foi diante desses números
que Paulo Stephan, diretor ge-
ral de mídia, e Thiago Lopes,
diretor de planejamento, am-
bos da Talent, constataram
que há uma grande chance de
os anunciantes conversarem
com pessoas reais fora do tão
aclamado mundo online.

O universo dos shopping
centers é o tema da próxima
edição da coleção de estudos
que a agência de propaganda
Talent prepara para detectar
tendências e oportunidades
de negócios, a Coleção Talent
Trends. O estudo foi batizado
com o codinome: “Eu no Face-
book, eu no Twitter, eu no
Myspace e eu no Shopping”.

“O que mais chamou a aten-
ção foi a grande virada dos
shoppings, que deixaram de
ser simples centros de com-
pras para se tornarem centros

de inovação, entretenimento,
tecnologia e construção de repu-
tação de marca”, diz Stephan. “O
espaço do shopping virou mídia,
com enorme potencial de conta-
to a ser explorado e que é pouco
conhecido”.

Nos domingos à noite, as lojas
estão fechadas e, mesmo assim,
os shoppings permanecem lota-

dos. Nas conversas com os exe-
cutivos e administradores des-
ses espaços, Stephan se sur-
preendeu ao ouvir histórias
curiosas sobre a relação que os
frequentadores passaram a ter
com os shoppings, que viraram
um local de convivência, como
se fosse a praça de uma pequena
cidade do interior.

“Há mães que vão se queixar
porque acreditam que seus fi-
lhos estejam fumando, por cau-
sa do tempo que ficam passean-
do no shopping”, conta ele. “Ou-
tras procuram a administração
para reivindicar que seus filhos
não namorem, como se impedir
isso fosse possível. O shopping é
um espaço livre de circulação.”

Embora o shopping seja um
centro comercial, apenas 39%
dos frequentadores vão ali só pa-
ra comprar. O restante vai por
outras finalidades, como relatou
para a Talent Luiz Fernando Pin-
to Veiga, presidente da Associa-
ção Brasileira de Shopping Cen-
ters (Abrasce).

Desejo. “Como o shopping vem
se tornando cada vez mais um
espaço de convivência, com res-
taurantes de grife, academias de
ginástica e uma infinidade de pe-
quenos serviços, é lugar essen-
cial para ações de marketing”, in-
siste Stephan. “Mas não qual-
quer ação para estimular apenas
a venda física, mas para estimu-
lar o desejo. Hoje em dia, as pes-
soas querem comprar desejo, e é
no shopping que elas estão no
ambiente da marca, estão inte-
ressadas no que as marcas ofere-
cem. Por isso, é lá que as marcas
devem ser provocadoras”, suge-
re Stephan.

As mulheres são maioria entre
os frequentadores, somando
55% do público habitual dos cor-
redores dos shoppings. A grande
maioria (83%) dos consumido-
res é das classes B e C e 89% têm
entre 15 e 49 anos.

O levantamento da Talent cru-
zou dados sobre frequentadores
de shoppings e características

de comportamento. Assim, se
59% da população se conside-
ra vaidosa, no caso dos assí-
duos dos shoppings, esse índi-
ce sobe para 68%. Se 58% das
pessoas se preocupam com a
carreira, a turma do shopping
soma 67% dos fissurados no
sucesso profissional. É públi-
co ideal para as marcas./ M.R.

Shoppings são subaproveitados por anunciantes

Para passar a imagem de que
o banco tem um atendimento
premium aprovado por profis-
sionais descolados e reconheci-
dos em suas áreas de atuação, o
Citibank convocou o chef de co-

zinha Alex Atala e a estilista
Cris Barros para sua nova cam-
panha institucional, que estreia
hoje.

No filme criado pela agência
Publicis, ambos surgem em

seus habitats para pronunciar a
frase: “Este é o meu Citi. Descu-
bra o seu”. O mote da campa-
nha se baseia no fato de o Citi
ser o banco que tem o menor
número de clientes atendidos
por gerente, garantindo uma
maior proximidade, conforme
estudo realizado pelo Instituto

Brasileiro de Relacionamento
com o Cliente.

“Nossa última ação de marke-
ting foi em comemoração aos
95 anos do Citi no Brasil, em
2010. Agora, nossa estratégia é
reforçar o posicionamento da
marca Citi”, diz Paula Cardoso,
diretora do Banco. /M.R.

DIVULGAÇÃO

DIVULGÇÃO

● Rigor
O acordo da
Lupo com
Neymar é mi-
nucioso. Prevê
dois comer-
cias de TV com
12 horas de
gravação,
duas sessões
de fotos e a
presença do
craque em
dois eventos
por ano

● Negócio em ascensão

R$ 87,4 bi
foi o faturamento dos shopping
centers no ano passado.
A estimativa é fechar 2011 com
R$ 97,4 bilhões

408
é número de shoppings em
operação no País. E há mais 57
em construção

US$ 1,53 tri
foi o faturamento dos shopping
centers nos Estados Unidos no
ano passado

104.919
é o número de shopping centers
em operação nos EUA

Caixa de vento

Marili Ribeiro

A bola da vez no cardápio de
celebridades oferecidas aos
anunciantes está nos pés do
atacante Neymar. Jovem, ha-
bilidoso e já ciente do próprio
potencial marqueteiro, o garo-
to, descoberto aos seis anos
por sua coordenação motora
superior à média e que aos 13
foi cobiçado pelo futebol espa-
nhol, tem nos contratos publi-
citários a motivação para per-
manecer no Brasil.

“Ele é único, porque é um
talento reconhecido interna-
cionalmente. Os outros estão
todos jogando lá fora”, diz An-
tonio Fadiga que, além de pre-
sidente da agência de propa-
ganda Fischer & Friends, é
membro do comitê gestor do
Santos – criado para adminis-
trar carreiras dos jogadores e
evitar a debandada geral para
o exterior. Esse colegiado de
sete membros montou a enge-
nharia financeira que garante
o salário mensal de R$ 1,3 mi-
lhão de Neymar.

Com ascensão meteórica,
Neymar já compete em cachê
com veteranos como Kaká e
Pelé – ambos não saem de ca-
sa para falar bem de uma mar-

ca por menos de R$ 1 milhão. O
jogador já associou sua imagem
a empresas como Nextel, Nike,
Tenys Pé Baruel e Red Bull. Re-
centemente, fechou um contra-
to de quatro anos para ser garoto-
propaganda da fabricante de
meias Lupo por R$ 4,4 milhões.

A grande diferença, nesse mo-
mento da carreira de Neymar, es-
tá na maneira como estão se dan-
do os acertos. “Foram seis me-
ses de muita conversa com o pai
dele, Neymar dos Santos, junta-
mente com um representante
do Santos”, conta Valquirio Ca-
bral Jr., diretor comercial da em-
presa. A participação do craque

foi exaustivamente detalhada pe-
la agência G2, que deu largada na
ação de marketing com ele tui-
tando a frase “agora sou meia”, o
que provocou a maior repercus-
são até ele retuitar que permane-
cia atacante e que “meia para ele,
só Lupo”.

Esse senso de marketing na
carreira de Neymar contou com
preparação, que incluiu até trei-
namento de mídia para dar entre-
vistas – feito pela CDN Comuni-
cação Corporativa. A medida foi
tomada pelo Santos na ambição
de gerenciar a carreira de seus
atletas.

“Ele eriça o cabelo, usa meias
acima dos joelhos, munhequei-
ras de cores diferentes nos pul-
sos e calções largos. Faz tudo pa-
ra ser diferente”, diz Fadiga, pa-
ra quem Neymar está assumin-
do o posto de “namoradinho do
Brasil” – lugar ocupado nos es-
portes pelo corredor Ayrton Sen-
na e o tenista Guga.

“Além de ter uma alegria que
desapareceu do futebol há tem-
pos, ele também surge num mo-
mento em que a classe social a
que pertence, a emergente clas-
se C, ganha expressão, o que re-
força sua imagem para represen-
tar uma enorme gama de produ-
tos”, acrescenta Fadiga.

O potencial do atacante do
Santos é tão evidente, que, além
do Santos, a empresa de marke-
ting 9ine, do ex-jogador Ronal-
do, também está na disputa por
contratos para o garoto. No mo-
mento, a 9ine tenta fechar com a
Claro e com a Ambev, para tor-
nar Neymar representante do
Guaraná Antarctica. Nos dois
contratos, 30% devem ficar com
o Santos e 20%, com a 9ine e o
empresário do garoto. O restan-
te vai para o bolso do atleta.

“Ainda não fechamos nenhum
contrato porque as negociações
com ele são bem mais longas do
que com outros atletas”, resume
Evandro Guimarães, diretor da
9ine. Um dos executivos da Am-
bev diz que o atacante é uma pro-
messa, mas ainda está muito no
começo do seu percurso para lhe
atribuírem tanto potencial. “De
promessas, o mundo está cheio.
É preciso ponderar com cuida-
do”, diz.

A participação do pai torna as
negociações mais longas. “Ele
tem uma visão clara do que é im-
portante para a carreira do fi-
lho”, avalia Gustavo Diament, di-
retor de marketing da Nextel,
que tornou pai e filho persona-
gens do comercial da operadora
de telecomunicações. O contra-
to de seis meses se encerra agora
em setembro. “Nas conversas, o
pai argumentava que tinha ou-
tras ofertas. Disse a ele que não
tinha o cheque mais gordo, mas
oferecia a melhor parceria, com
uma mensagem positiva.” No fil-
me da Nextel, Neymar destaca o
valor do pai na sua carreira.

Gestão. Com a Copa de 2014
no Brasil e de olho no potencial
de atletas como Neymar, muitas
agências estrangeiras especiali-
zadas em gestão de carreiras de
atletas estão de olho no Brasil.
Na Inglaterra, como conta Feli-
pe Aquilino, gerente de marke-

ting do canal Esporte Interati-
vo, são essas empresas que ad-
ministram as carreiras indivi-
duais dos jogadores indepen-
dentes dos clubes. Um merca-
do ainda incipiente no Brasil,
onde os clubes dão as cartas
nas negociações.

Três da maiores agências
de marketing esportivo se ins-
talaram no País desde do final
no ano passado. Em parceria
com o empresário Eike Batis-
ta, chegou a IMG Worldwide,
gigante do entretenimento e
esporte mundial. Na mesma
linha de atuação, a Octagon
adquiriu a empresa carioca
B2S Marketing para desenvol-
ver estratégias de marketing
esportivo para a Copa do Mun-
do e os Jogos Olímpicos. Em
conversas com agências lo-
cais está outra das maiores do
ramo, a Creative Artists
Agency (CAA), que tem sede
em Los Angeles.

Estudo da agência
Talent mostra o
potencial dos centros
de compra para ações
de marketing

Pastilhas voadoras

Descolados. Alex Atala e Cris Barros em seus ambientes

DIVULGAÇÃO

Estrela. Neymar em cena de campanha: contratos disputados pelo Santos e pela 9nine

EPITACIO PESSOA/AE

Praça do interior. Aos domingos, o shopping virou área de footing apesar das lojas fechadas

Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 15 ago. 2011, Negócios, p. N6.




