
aralelo ao resultado óbvio de que o futebol é a paixão nacional, a pesqui

sa Esporte Clube Ibope Media mostra, porém, que ele ainda é mal explo

rado pelo mercado publicitário. É o que se evidencia, por exemplo, com 

as transmissões da Copa do Mundo da África do Sul, em que apenas três 

categorias de produtos foram responsáveis pelo grosso dos investimentos 

em TV aberta: cerveja, refrigerantes e lojas de departamento. Na TV paga, os campeões 

de aportes publicitários foram cerveja, veículos e institucional financeiro (bancos). 

Essa realidade mostra também que o volume de investimento em programas e trans

missões esportivas tem variações significativas. Em 2010 - ano de Copa do M u n d o -, 

o investimento em publicidade aumentou 48% em relação a 2009. Já naquele ano, 

o crescimento da verba publicitária sobre 2008 foi de apenas 3%. Outro problema, 
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de vinhetas nas transmissões (30 a 39 anos) 

e 59% se atentam à publicidade nos inter

valos das partidas (20 a 24 anos). 

A U D I Ê N C I A G A R A N T I D A 

Para Fernando Julianelli, vp de desenvol

vimento & negócios da agência X Y Z Live, 

as categorias de produto que mais recebem 

investimentos em publicidade no período da 

Copa, como revelou o estudo do Ibope, estão 

ligadas a ramos de atividades onde há mais 

verba para investimento. E justamente por 

ter esse poder conseguem optar por pacotes 

onde há a maior entrega de visibilidade. Esse 

aporte visa angariar audiência, e não neces

sariamente está vinculado a ações de marke

ting esportivo. "Estes casos são do futebol 

que hoje possui cotas muito caras por ter audiência garantida." 

Já para investimentos em outras modalidades, Julianelli crê que 

será um processo gradativo, com novas formas de consumo 

de mídia e as empresas passando a olhar o conteúdo esporti

vo além do futebol, como uma nova opção de comunicação. 

"Isso vai fazer os anunciantes descobrirem formas interessantes 

e criativas de investir em esporte. Em paralelo, as federações, 

confederações e clubes de várias modalidades esportivas inicia

ram, de alguns anos para cá, um processo 

de aperfeiçoamento da gestão administra

tiva. Então eles estão gerando ambientes 

mais confiáveis para as grandes empre

sas aplicarem suas marcas", afirma. " D a 

mesma forma que o mídia analisa a fundo 

onde vai colocar o dinheiro do seu cliente, 

também é preciso fazer um estudo sobre 

qual modalidade e quais propriedades de

vem ser compradas no esporte. Sem dúvi

da a paixão deve ser deixada de lado: não 

adianta uma empresa patrocinar golfe só 

porque seu presidente é um adepto. E pre

ciso que se use as ferramentas certas para 

avaliar o retorno do investimento. O ideal 

é entender qual o objetivo de mercado da 

empresa, qual é o target a atingir, se é me

lhor uma ação de relacionamento ou outra 

de posicionamento de marca, licenciamen

to de produtos, e assim por diante. Essa é 

a forma efetiva de analisar e aplicar recur

sos, da mesma forma como é feito com a 

avaliação de mídias tradicionais." 

Na visão do executivo da X Y Z , as agências 

começaram a enxergar que o patrocínio 

esportivo e o movimento das marcas para 

as quais elas trabalham é meio e não fim. 

Estão entendendo que o lato de seus anun

ciantes patrocinarem algumas modalida

des esportivas e equipes gera novas opor

tunidades comerciais, como licenciamento 

de produtos. "É uma forma extremamente 

produtiva e muito aberta a oportunida

des inteligentes para a agência e o cliente. 

Ainda estamos no início deste movimento. 

Para isso, as agências buscam parcerias com empresas que têm 

experiência em conteúdo e eventos esportivos." 

Além de investimentos em futebol, outro motivo de atenção 

dos interessados em utilizar a plataforma "esportes" como uma 

boa promoção de marca, são os canais de transmissão desse 

conteúdo. "Estamos vendo grandes cases de transmissão de 

eventos esportivos pela internet. E a tendência é crescer muito 

porque hoje há nichos esportivos com multidões de las ansio

sos por entretenimento. O surgimento da 

mídia online proporcionou um aumento 

de exposição: na TV temos 24 horas de 

programação para alocar novelas, j o r n a 

lismo, programação infantil e esportiva, 

então há uma divisão muito grande desse 

espaço limitado. Já na internet é possível 

ter canais dedicados ao esporte em uma 

quantidade exponencial. Essa oferta vem 

crescendo demais na internet, e o movi

mento dos tablets vai turbinar ainda mais 

isso", afirma Julianelli. Para ele, a internet 

é uma grande oportunidade de as marcas 

que patrocinam esporte serem eterniza

das. "Antigamente você assistia a um jogo 

e isso se perdia logo a seguir, não ficava 

disponível em lugar algum. Hoje você as

siste todas as corridas de um campeonato 
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quando quiser e acaba consumindo as marcas independen

temente do momento em que o programa foi originalmente 

transmitido." 

C O P A D E 2014 

Já a anunciante Ambev, gigante de bebidas detentora da marca 

Guaraná Antarctica, é um exemplo do que revelou a pesquisa 

do Ibope, onde a preferência de grandes marcas ainda está no 

patrocínio ao futebol e dedica ao esporte grande parte de suas 

verbas de marketing. Há dez anos, o Guaraná patrocina ape

nas a seleção brasileira de futebol masculino. Segundo Bruno 

Cosentino, diretor de marketing de não alcoólicos da Ambev, 

a marca está focada no futebol e não pretende expandir sua 

atuação para outras modalidades. "O futebol é nossa principal 

parceria." Além de patrocinar a seleção, o Guaraná também 

reforça sua atuação junto aos jogadores, um exemplo é a par

ceria de longa data com nomes consagrados do esporte como: 

Ronaldo, Kaká, entre outros. 

Tendo em vista a Copa de 2014, a marca fechou, recentemen

te, contrato com os jogadores Neymar (Santos) e Lucas (São 

Paulo). "É a nova geração de talentos dos campos." O contrato 

é válido até 2016 e contempla a participação deles em campa

nhas publicitárias, ações promocionais e eventos. Em uma das 

primeiras ações, os dois craques estamparão as latas de Gua

raná Antarctica que chegarão ao mercado até o fim deste ano. 

G E R A Ç Ã O Y 

Além do futebol, o vôlei tem uma plataforma muito bem con

solidada no Brasil e as empresas que o patrocinam já estão co

lhendo frutos. Outro destaque é o automobilismo, onde existem 

muitos campeonatos e diversas empresas envolvidas, segundo 

Julianelli. "Além destes, os esportes de ação aos poucos crescem 

e ganham nova definição - mais profissionais e preparados. São 

esportes da geração Y, um público com o qual todas as marcas 

querem ter uma relação direta. E conversar com esse consumi

dor por meio do lifestyle que o esporte de ação carrega é algo 

que coloca esse nicho esportivo entre os mais interessantes para 

os investimentos das marcas", explica. 

A BRF Brasil Foods, uma das maiores companhias de alimen

tos do mundo resultado da fusão das empresas Sadia e Perdi

gão —, crê que, apesar do futebol reinar soberano no país, con

centrando a maioria dos investimentos das marcas no mercado 

esportivo, há espaço para desenvolver a promoção dos demais 

esportes e pretende trilhar este caminho. 

Prova disso é a atuação da marca Sadia no patrocínio a outras 

modalidades, como da Confederação Brasileira de Desportos 

Aquáticos, a Confederação Brasileira de Judô (anúncio em j u 

nho) e o Projeto Atletas do Futuro (desde 2007). 

Com o objetivo de investir continuamente na plataforma, a 

marca resolveu intensificar e consolidar sua estratégia de se 

associar cada vez mais a esportes, cm 

busca de elevar o seu brand equity (termo 

usado para mensurar o valor adicional 

que se atribui a algum produto, influen

cia na forma como o consumidor pen

sa em relação à marca) com índices de 

preferência e lealdade superiores, por 

meio de uma forte conexão emocional 

com os consumidores. "O investimento 

no esporte é um dos pilares para essa 

construção. Temos ações direcionadas 

para diferentes meios e veículos", diz 

Marcelo Assaf, gerente de marcas e 

inovação da BRF. 
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Text Box
Fonte: Propaganda, São Paulo, ano 56, n. 728, p. 36-39, nov. 2011.




