
Fanáticos por esporte, ou apenas curio
sos, milhões de pessoas nos próximos 

dias vão passar a conviver com as emo
ções oferecidas pela Olimpíada de Lon
dres. Em todo o mundo, emissoras de TV 
e rádio, jornais, revistas e portais de in
ternet prometem realizar cobertura am
pla do evento. O esforço dos atletas — as 
histórias de dedicação muitas vezes co
moventes — atrai o público. 

A audiência das transmissões promete 
ser significativa e se transforma em exce
lente oportunidade para representantes 
dos mais variados segmentos econômi
cos divulgarem as marcas. Grandes anun
ciantes, nomes famosos vão comparecer 
com frequência nos espaços comerciais 
durante o desenrolar da competição. O 
cenário vale tanto para multinacionais — 
algumas com projetos mundiais — quanto 
para companhias com capital totalmen
te brasileiro. 

As estratégias dos patrocinadores já 
estão traçadas, sejam eles compradores 
ou não das cotas oferecidas pelos veícu
los de comunicação. Entre as empresas 
que dispõem de maior força na mídia, a 
maioria conta com planos elaborados há 
um bom tempo. E aproveitam a ocasião 
para divulgar o apoio contínuo que dão 
ao esporte, seja por meio de patrocínio, 
de apoio a atletas ou de outras iniciativas. 

A P&G firmou parceria com o Comi
tê Olímpico Internacional (COI) e será 
patrocinadora dos próximos cinco Jogos 
Olímpicos de Verão e Inverno, que acon
tecerão de 2012 a 2020. A empresa está 
entre os 11 patrocinadores top do evento 
a ser realizado em Londres. Por meio de 
diversas marcas, pretende divulgar men
sagens comerciais para atingir o impres
sionante número de cinco bilhões de con
sumidores em todo o mundo. 

O pat rocínio gerou a maior campa
nha internacional corporativa até então 
feita pela companhia, cujo ponto alto é 
o filme "Obrigado, m ã e " em homena
gem às mães dos atletas pelo esforço fei
to para criar campeões .Com autoria da 
Wieden+Kennedy, tem mais de dois mi
nutos de duração, e a direção é de Alejan
dra González Iñárritu, conhecido no cine
ma por ser o diretor do longa-metragem 
21 Gramas — que foi lançado em 18 de 
abril e exibido em vários países. 

No Brasil, a P&G adquiriu cotas de pa
trocínio das transmissões da Rede Record 
e do portal Terra. Está prevista a veicula
ção de outras ações, relativas a diferen
tes marcas da empresa. Uma delas é a 
campanha "Protege com orgulho as co
res do Brasil" do sabão em pó Ariel, no ar 
desde o início de junho. O projeto conta 
com uma das atletas patrocinadas pela 
multinacional, a saltadora Fabiana Mu-
rer, presente em todas as peças da cam-

panha, que será veiculada em televisão, 
mídia impressa, na internet e em tema de 
ações de relações públicas. 

Além disso, está no ar, há algumas se
manas, a campanha para a Gillette, cujo 
garoto-propaganda é o jogador de futebol 
Paulo Henrique Ganso. Pampers e Oral-
-B são outras marcas que vão ganhar es
paço na mídia. Os produtos de Duracell, 
Febreze, Always, Head&Shoulders, Pam
pers, Ariel, Gillette e Pantene vêm sendo 
comercializados com embalagens co
memorativas. 

O McDonald's é o restaurante oficial 
dos jogos de Londres. De acordo com Ro
berto Gnypek, diretor de planejamento e 
marketing no Brasil, ao relacionar a mar
ca com o evento se torna possível explo
rar a qualidade e a eficiência da empresa 
com a excelência necessária para os atle
tas conquistarem as sonhadas medalhas. 

Por aqui, a rede promete presença forte 
em várias mídias. E adquiriu cotas de pa
trocínio das transmissões da TV Record, 

dos canais de assinatura SporTV e ESPN, 
do portal Terra e conta com área exclusi
va da cobertura dos jogos do portal UOL. 
Haverá a exibição de vários filmes de 15 e 
30 segundos, vinhetas e uma série de ou
tras peças. O forte da veiculação ocorre 
durante a realização dos jogos. "Vamos 
promover o lançamento de produtos e, 
também, apresentar mensagens institu
cionais" revela Gnypek. A agência res
ponsável pela conta é a Taterka. 

As ações não se restringem à publicida
de. Em fevereiro, teve início um concurso 
cultural de âmbito nacional cujo objetivo 
é premiar crianças. O garoto-propaganda 
da ação é o nadador Fernando Scherer, o 
Xuxa. As cem primeiras colocadas ganha
ram kits com produtos promocionais. As 
cinco com melhor desempenho vão visi
tar a Vila Olímpica na capital inglesa. Ou
tra promoção ocorreu no final de abril. Os 
consumidores da rede, ao comprar uma 
McOferta, ganharam copos de vidro com 
a logomarca da competição. Cada copo 

era acompanhado de uma pulseira que 
representa os anéis presentes no logoti
po dos jogos. Todas as embalagens dos 
produtos da empresa contam com men
sagens relativas ao torneio. 

Investimentos recordes 
O Bradesco começou a utilizar o es

porte como ferramenta de marketing na 
década de 1980, quando patrocinou um 
time recheado de jogadores que marca
ram época na história do voleibol brasi
leiro. Entre as atividades recentes, foi o 
primeiro patrocinador a apoiar o Rio de 
Janeiro no papel cidade-sede dos Jogos 
Olímpicos de 2016. 

Em paralelo, a instituição financeira 
faz investimentos na formação de atle
tas. De olho nos jogos do Rio, tem apoia
do as confederações nacionais de vela, re
mo, natação, judô, basquete e rúgbi. Jor
ge Nasser, diretor de marketing, informa 
que a preocupação não é ajudar atletas 
de renome. "Queremos deixar um lega
do, pegar talentos, treiná-los, prepará-los 
para enfrentar as competições" resume. 
Os Jogos Pan-americanos realizados no 
México, no ano passado, dão a ideia do 
retorno obtido. "Caso os atletas apoiados 
por nós representassem um país, ele ocu
paria a sétima colocação na competição" 
orgulha-se Nasser. 

Neste contexto, foi lançada , no mês 
de maio, a Rádio Bradesco Esportes FM, 
projeto em parceria com o Grupo Bandei
rantes de Rádio e Televisão. O objetivo é 
levar ao público notícias diversificadas, 
dando ênfase não só ao futebol. Em ou
tra frente, o banco adquiriu cotas de pa
trocínio das transmissões dos canais pa
gos SporTV e ESPN, do portal Terra, e os 
de espaços no UOL, no Yahoo e na mídia 
impressa. Os esportes patrocinados pela 
empresa, há algumas semanas, são lem
brados nas campanhas de mídia. A con
ta do Bradesco voltada para esportes é 
da WMcCann. 

A administradora de cartões Visa, pa
trocinadora mundial dos jogos olímpi
cos há 25 anos — e com contrato assi
nado até a edição de 2016, no Rio de Ja
neiro—, adquiriu cotas das transmissões 
da Record, do SporTV e do portal Ter
ra e estará presente na mídia impressa. 
"Estamos usando, pela primeira vez, as 
mídias sociais" completa Luís Cássio de 
Oliveira, diretor executivo de marketing 
da Visa do Brasil. 

"O investimento realizado em mídia 
este ano no Brasil será superior ao das 
ol impíadas anteriores. Queremos criar 
cultura, o Brasil será a sede da próxima 
edição dos jogos" justifica. A associação 
da imagem da empresa com o esporte 
será focada em todas as mensagens vei
culadas. A primeira campanha (assinada 
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pela AlmapBBDO), que entrou no ar em 
maio, associou o tema olímpico aos ide
ais do anunciante. 

Isotônicos e leite 
A Coca-Cola, patrocinadora mundial 

das Olimpíadas há oito décadas, prepara 
várias ações de marketing por ocasião do 
evento este ano em Londres. No Brasil, a 
empresa adquiriu cota de patrocínio das 
transmissões da Record e do Terra, entre 
outros espaços comerciais. A JWT está 
trabalhando na criação das peças publi
citárias do refrigerante. 

Outros produtos da empresa t ambém 
terão divulgação. É o caso de Powerade, 
isotônico oficial dos jogos. Para aproveitar 
o momento foi lançada, em junho, a pri
meira campanha global da marca. Cria
da pela Wieden+Kennedy, mostra qua
tro atletas de primeira linha do cenário 
mundial lutando para superar os desa
fios no esporte: Jessica Ennis (heptatlo/ 
Grã-Bretanha), Mitchell Watt (salto em 
distância/Austrália), Brent Hayden (na
do livre/Canadá) e Juan Agudelo (futebol/ 
EUA). No Brasil, foi adaptada pela NBS e 
conta com a participação da atleta Marta, 
craque da seleção brasileira de futebol. 

A campanha se inspira nos técnicos 
esportivos que motivam os atletas a en
contrar forças nos per íodos de dúvida, 
dor ou desânimo. No filme de 30 segun
dos, o técnico é uma metáfora de Powe
rade: o isotônico reidrata o corpo quando 
há necessidade; assim como um técnico 
reabastece o espírito do atleta, renovan
do a determinação. Ambos estimulam os 

esportistas — amadores ou pro
fissionais — para que se forta
leçam e superem os momentos 
de dificuldade. 

Além do filme destinado à te
levisão e à internet, a campanha 
conta com peças para mídia im
pressa e ativação em ponto de 
venda. Para TV aberta, o filme de 
Powerade marcará as transmis
sões e a cobertura jornalística de 
Londres 2012. Nos canais pagos, 
o filme tem previsão de estreia 
no domingo, dia 24 — um mês 
antes da Olimpíada, para cons
truir a mensagem. 

A marca de isotônicos tam
b é m es tá de olho nos Jogos 
Ol ímpicos de 2016. Foi cria
do o Powerade Team, que re
ú n e dez jovens talentos bra
sileiros, com idade entre 16 e 
20 anos, de diferentes modali
dades do atletismo. A equipe, 
nos próximos quatro anos, se 
dedicará , em tempo integral, 
a um treinamento de alto ní
vel. A ida de parte do time pa
ra a Olimpíada de Londres faz 
parte do programa. 

Cautelosa, a Nestlé não adianta a es
tratégia de uso da cota de patrocínio das 
transmissões dos jogos adquirida da TV 
Record e que irá divulgar a marca Ninho. 
A marca Sollys, de bebidas à base de so
ja, patrocina a atleta Maurren Maggi, me-
dalhista de ouro em salto a distância nos 
jogos de Pequim (2008) e uma das espe-

ranças da equipe brasileira de atletismo 
para a edição de Londres. 

C o m b u s t í v e i s e a u t o m ó v e i s 
A Petrobras acredita que a associação 

da marca com o esporte gera frutos po
sitivos. Não por acaso, man tém ação es
portiva bastante estruturada e perene, que 

abrange diversas modalidades, 
formatos e abordagens. A em
presa, por exemplo, man tém o 
programa Petrobras Esporte & 
Cidadania, que, entre outras ini
ciativas, participa da formação e 
do patrocínio de atletas com po
tencial olímpico nas modalida
des remo, taekwondo, esgrima, 
boxe e levantamento de peso. 

Todo esse esforço será apro
veitado durante a Olimpíada. A 
empresa petrolífera comprou 
cotas de transmissão da Record 
e da ESPN, entre outros inves
timentos em mídia. Por hora, a 
Petrobras está no ar com cam
panha sendo veiculada desde o 
ano passado em canais segmen
tados, em que divulga as ações 
de apoio ao esporte. 

A Ford será um dos patroci
nadores da transmissão oficial 
do Terra. Na avaliação de Ricar
do Medeiros, diretor de mídia da 
JWT Brasil, agência responsável 
pela conta da montadora, 30% da 
verba de propaganda para o meio 
digital está relacionada ao proje
to. Segundo Medeiros, o novo mo

mento da marca Ford, que se baseia na su
peração, e o lançamento global de um car
ro desenvolvido no Brasil são os principais 
fatores que determinaram o projeto. "Além 
de campanha especialmente produzida, es
tão sendo desenvolvidos conteúdos e ações 
exclusivas em parceria com o portal" infor
ma. O conteúdo irá ao ar em julho. 
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem Especial: Marketing Esportivo, São Paulo, p. 12-13, 25 jun. 2012.




