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O QUE O BRASILEIRO QUER VER NA OLIMPÍADA

Lílian Cunha

Qual é o principal patrocinador
do Palmeiras? Se você pensou
em Parmalat, não fique com ver-
gonha. Apesar de a empresa ter
encerrado o patrocínio ao clube
paulista há 12 anos, essa ainda é
a resposta mais comum, confor-
me sondagem da Nielsen
Sports – nova divisão da empre-
sa de pesquisas no Brasil.

“A maior parte das pessoas
ainda responde Parmalat por-
que esse foi um dos poucos ca-
sos de patrocínio esportivo no
Brasil feito com consistência”,
explica Rafael Pedreira Plasti-
na, diretor da nova área, prove-
dora oficial de informações de
mercado dos Jogos Olímpicos
de Londres.

Patrocinar eventos, clubes,
atletas ou qualquer tipo de ação
esportiva, segundo o executivo,
envolve técnicas e conceitos
mercadológicos.

Um desses conceitos é o da
continuidade. “Patrocinar um
ano, dois – é muito pouco. O
ideal são cinco anos seguidos”,
diz Plastina. Parece exagero,
mas ele explica. “O esporte é o
ramo do entretenimento que
mais gera visibilidade à marca.
O consumidor fica exposto a
um mundo de marcas. Sua re-
tenção é baixa quando a exposi-
ção não é contínua e por perío-
dos longos. O acúmulo é subli-
minar. Funciona mais ou me-
nos como radiação”, diz.

Mas só a continuidade não
basta. Ela precisa vir casada a
ações de ativação comercial, de
relacionamento e de promo-
ções. É o que a Parmalat fez, nos
anos 90, com os bichinhos de
pelúcia “Mamíferos”. Também
é o que tem feito o Itaú, patroci-
nador oficial da Seleção Brasilei-
ra de Futebol e da Copa do Mun-
do da FIFA 2014. O banco tem
promovido uma série de pales-

tras sobre a Copa nas cidades
que serão sede dos jogos. “É is-
so que faz o patrocínio esporti-
vo ser diferente de um simples
anúncio na camisa do atleta.”

O dono. Não só as empresas de
marketing esportivo, mas tam-
bém as companhias que inves-
tem como patrocinadoras es-
tão assumindo uma postura
mais técnica e estratégica. Em
uma companhia na qual o presi-
dente seja praticante de iatis-
mo, é natural que ele queira pa-
trocinar seu esporte de prefe-
rência. Mas cabe à empresa de
consultoria e marketing mos-
trar os prós e os contras disso.
“É legal haver afinidade entre a

empresa, seu público consumi-
dor e o esporte. Dificilmente
uma cervejaria, por exemplo, te-
ria sucesso patrocinando pati-
nação artística.”

A empresa também precisa
ter claro o que quer com o patro-
cínio. Não adianta, por exem-
plo, colocar como meta um sim-
ples “aumento do nível de lem-
brança da marca”. “É preciso
ter alvos mensuráveis: definir
público, a geografia do alcance
da marca e estabelecer de quan-
to para quanto o nível de lem-
brança deve crescer”, diz Plasti-
na. O diretor da 9ine concorda.
“Grandes empresas cada vez
mais investem em esportes. Pa-
ra justificar o dinheiro alto que

aplicam, precisam ter retorno
adequado e mensurável”, diz
Evandro Guimarães, diretor de
operações da 9ine, agência com
foco em esportes do grupo
WPP e do ex-jogador Ronaldo
Nazário.

Mar de empresas. O proble-
ma é que bem pouca gente no
universo brasileiro dos espor-
tes trabalha com o nível de sofis-
ticação que grandes empresas
exigem. “Esse é um segmento
bem populoso. O caminho natu-
ral é a profissionalização”, diz
Guimarães.

Uma consulta à Junta Comer-
cial do Estado de São Paulo (Ju-
cesp) comprova o quanto esse

campo se tornou “populoso”,
como diz Guimarães. Só em São
Paulo, o número de empresas
desse segmento mais que do-
brou desde que a Fifa anunciou,
no final de 2007, que a Copa do
Mundo de Futebol de 2014 seria
no Brasil. Passou de 35 em 2008
para 85 no ano passado. Nos pri-
meiros seis meses deste ano, fo-
ram abertos 64 registros. Con-
forme a Junta, o Estado já tem
278 empresas com menos de
cinco anos ligadas ao marke-
ting esportivo.

“Sempre vai haver empresas
pequenas. Mas já existe um fu-
nil. As que têm embasamento
técnico e estratégico vão conti-
nuar”, afirma.
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Com Copa e Olimpíada, empresas brasileiras
buscam novas técnicas para ter sucesso no
patrocínio de clubes e atletas, coisa rara no País
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A agência Tapioca criou
uma logo para celebrar
os 100 anos do Bondinho
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● Em busca de medalhas
Os brasileiros escolhem o que vão
assistir nas Olimpíadas mais pela
chance de medalhas do que por
gostar do esporte, diz Rafael
Plastina, da Nielsen.

● Atletas de mais audiência
O nadador Cesar Cielo tem a pre-
ferência de 49% dos entrevista-
dos. Em seguida vêm os ginastas
Diego Hypolito (E), Daiane dos
Santos e Daniele Hypolito.

● Os esportes mais vistos
Natação será o esporte que terá
maior audiência, com preferência
de 84% das pessoas, diz a Niel-
sen. Vôlei vem depois, seguido
de futebol, atletismo e ginástica.

Da Itália aos EUA a nado

A logomarca será usada em folders,
internet, pecas promocionais e em um livro
que será lançado em janeiro de 2013

ANDY CLARK/REUTERS - 27/10/2011

NO PÃO DE AÇÚCAR

Fernando Scheller

A suspensão da venda de telefo-
nes celulares em determinadas
regiões do País caiu como uma
bomba nos departamentos de
marketing da TIM, Claro e Oi
na semana passada. Para evitar
que a proibição da Agência Na-
cional de Telecomunicações
(Anatel) se transforme em da-
no de longo prazo às suas mar-
cas, as empresas correm para se
explicar para o consumidor.

A TIM, empresa mais afetada
– já que deverá ser proibida, a

partir de hoje, de vender novos
chips em 18 Estados e no Distri-
to Federal – bateu de frente
com a agência reguladora. Foi à
Justiça para tentar reverter a si-
tuação. Mas, para se comunicar
com os clientes, está adotando
um discurso diferente.

“Vamos explicar tudo o que a
gente tem feito e lembrar as ra-
zões pelas quais crescemos tan-
to”, diz Roger Solé, diretor de
marketing da TIM Brasil. Segun-
do o executivo, o fato de a em-
presa ter liderado a expansão de
linhas, com crescimento de
25,6% entre 2010 e 2011, mostra
que o consumidor é capaz de de-
cidir se quer ou não permane-
cer com a operadora. “Se ele qui-
ser mudar, muda.”

A TIM iniciou no sábado uma
campanha em veículos impres-
sos de todo o País, reforçando

os investimentos feitos nos últi-
mos anos. Os clientes também
foram contatados via SMS, re-
des sociais e em uma carta aber-
ta publicada no site oficial da
companhia.

A opção pode ser perigosa, en-
tretanto. “A opinião pública,
neste momento, está do lado da
Anatel”, declara Ricardo Klein,
diretor do Grupo Troiano de
Branding. Ainda que as operado-
ras questionem os métodos da
agência, diz ele, há um consen-
so entre os usuários sobre a má
qualidade dos serviços presta-
dos. “Além da questão técnica,
há uma insatisfação geral tam-
bém com o atendimento presta-
do por essas empresas. Para
muita gente, a medida da Anatel
até demorou demais”, diz.

Em situações como a atual, a
melhor saída é admitir o erro,

afirma Klein. Foi o que fez o pre-
sidente da Claro, Carlos Zente-
no, que chegou a pedir descul-
pas em público, na quinta-feira.

Claro e Oi adotaram um tom
bem mais calmo na relação com
a Anatel – até porque o dano ge-
ral à sua operação é bem menor
do que o da TIM. As duas empre-
sas também se esforçam para
dialogar de uma maneira mais

próxima à base de assinantes.
A Oi decidiu investir em anún-

cios em jornais dos cinco Esta-
dos onde terá vendas suspen-
sas, além de treinar o call center
para responder às 30 questões
que a empresa julga serem as
mais prováveis dos clientes nos
próximos dias.

As empresas telefônicas es-
tão longe de ser as mais queri-

das pelos usuários, segundo pes-
quisa do Grupo Troiano, que
mede a reputação das marcas
brasileiras. No ranking de 2011,
que ouviu 15 mil consumidores
em todo o Brasil, a Vivo, do Gru-
po Telefônica, ficou na 87ª posi-
ção – e foi a mais bem colocada.
A TIM ficou no 88˚ lugar. Oi e
Claro ficaram bem mais atrás,
em 112º e 123º, respectivamente.

TIAGO QUEIROZ/AE

ANDRE LESSA/AE - 10/6/2012

DIVULGAÇÃO

Telefônicas tentam diálogo
para diminuir dano a marcas

Ao som de uma versão moderni-
nha de “Torna a Surriento” (Vi-
de 'o mare quant'è bello!/ Spira
tantu sentimento...), os peque-
nos Fiat 500 vão se dirigindo ao
mar, na bela paisagem da costa

italiana, e se atiram n’água.
Atravessam o oceano e che-

gam aos Estados Unidos. Esse é
o mote da nova campanha para
o Fiat 500 criada pela The Ri-
chards Group. Para filmar os

carrinhos indo a nado para os
Estados Unidos, seis Fiat 500
foram “sacrificados”. Um dos
carros, como mostra o vídeo,
realmente foi atirado de um pe-
nhasco de 20 metros para cair
no mar – mas havia um cabo de
aço afixado ao veículo e a um
enorme guindaste, que içou o

automóvel depois das filma-
gens. A equipe técnica usou bar-
cos, tratores e caminhões de re-
boque para obter as imagens
que foram ao ar na semana pas-
sada nos Estados Unidos. As fil-
magens duraram 12 dias, entre a
Costa Amalfitana, na Itália, e
Nova York. /L.C.

TASSO MARCELO/AE - 25/4/2012

Nova marca

Visibilidade. Quantas marcas há na foto? Entre toucas, bermudas, mesa, guarda-sol e borda da piscina, são ao menos oito.

Para comemorar

Com vendas suspensas,
Oi, TIM e Claro publicam
anúncios, pedem
desculpas e mandam
SMS para conter danos

DIVULGÇÃO

Penhasco. Seis Fiat 500 foram ‘sacrificados’ nas filmagens

Mea culpa.
A operadora
TIM enviou
mensagens
com
justificativas
aos clientes

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.

Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 23 jul. 2012, Negócios, p. N6.




