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Naiana Oscar

Depois de 19 dias de competição
e 165 horas de transmissão dos
jogos pela Rede Record, os patro-
cinadores oficiais da Olimpíada
de Londres no Brasil começam a
fazer as contas para ver se o in-
vestimento valeu a pena. A infor-
mação que chegou mais cedo às
mãos de publicitários e diretores
de marketing foi a da audiência –
e os dados preliminares não fo-
ram dos mais animadores.

A Olimpíada transmitida pela
primeira vez com exclusividade
pela Record atraiu, conforme o
Ibope, pouco mais da metade
dos telespectadores que viram
os jogos de Pequim em 2008 pela
Rede Globo, quando boa parte
do evento aconteceu de madru-
gada, por conta do fuso horário.

Na média, até a última quinta-
feira, a Record marcou 6,3 pon-
tos de audiência na Grande São
Paulo, contra 10,2 da Globo em
2008 (cada ponto equivale a 60
mil domicílios). Entre a abertura
do evento e o dia 9 de agosto, a
emissora oficial dos jogos assu-
miu a liderança por 25 horas –
geralmente pela manhã e aos
fins de semana, quando a Globo
registra índices mais baixos.

Em boa parte da cobertura, a
emissora de Edir Macedo mante-
ve-se na vice-liderança. Mas teve
de amargar o terceiro e até o quar-
to lugar em alguns momentos:
chegou a perder para a reprise do
Chaves no SBT enquanto trans-
mitia ginástica masculina. “Não
há como negar que, com audiên-
cia menor, a exposição das mar-
cas cai”, diz Rafael Plastina, dire-
tor da Nielsen Sports.

Que a Record não conseguiria

bater a Globo em audiência, o
mercado já sabia desde que a
emissora comprou, em 2007, os
diretos para transmitir os jogos
por US$ 60 milhões – cinco vezes
mais do que pagou a Globo pelo
evento de 2008. “O que não ima-
ginávamos era que em alguns mo-
mentos ela fosse ter queda no ín-
dice”, diz um publicitário.

A emissora vendeu cotas de mí-
dia para nove anunciantes – Cai-
xa Econômica Federal, Cerveja-
ria Petrópolis, Tim, Coca-Cola,
McDonald’s, Nestlé, Petrobrás,
P&G e Visa. A Record diz ter co-
brado R$ 291 milhões por cota,
mas os anunciantes não pagaram
mais que R$ 80 milhões, segun-
do agências que participaram da
negociação. “Sabíamos que não

estávamos comprando au-
diência, mas frequência na
programação, já que haveria
mais inserções que na Glo-
bo”, argumenta um diretor de
mídia. “Compramos quanti-
dade, e não qualidade.”

A Record informou que, du-
rante o evento, sua audiência
cresceu 35% (sem contar as fi-
nais do ontem e anteontem).
“Em 2008, a concorrente
transmitiu 152 horas, quase
70 horas concentradas em fu-
tebol e vôlei. Nós teremos 165
horas, em 24 modalidades”,
declarou a rede, em nota.

País Sadia. Entre as empre-
sasque patrocinaramconfede-
rações e atletas, a BRF, com a
marca Sadia, é a que volta para
casa mais satisfeita: com sete
medalhas, sendo duas de ou-
ro,na ginásticaenojudô.A pre-
paração começou em 2010. De
lá para cá, a empresa passou a
apoiar as confederações de Ju-
dô, de Ginástica e Desportos
Aquáticos, além de 26 atletas,
dos quais nove disputaram es-
sa edição dos jogos.

O medalhista Arthur Zanet-
ti, da ginástica, foi um dos últi-
mos a receber o patrocínio,
em março deste ano. “Em
2016, teremos o dobro de atle-
tas competindo e as chances
de medalhas vão aumentar”,
diz Eduardo Bernstein, dire-
tor de marketing da BRF. “O
pódio não é a meta, mas au-
menta a exposição da marca.”
Se a Sadia fosse um país, esta-
ria na 31.ª colocação em núme-
ro demedalhas, à frente do Ca-
nadá e da Argentina, no ran-
king da última sexta-feira.
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Com audiência menor do que nos jogos de 2008, Olimpíada transmitida
pela Record reduziu exposição às marcas, dizem especialistas
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Londres valeu a
pena pra quem?

} Orquestra de
funcionários toca Wave
em nova campanha

Galã, cachorro e chinelo

10 ANOS DE BRASKEM

A cada dez vídeos de pessoas tocando Wave
postados no site da empresa, a Brasken
dará um instrumento musical à ONG Neojiba
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Crianças de até 13 anos de ida-
de ávidas por fazer amizades e
compartilhar fotos e jogos.
Foi com a esperança de atrair
esse público que a empresa
Kazaana abriu suas portas vir-
tuais no mês passado. E ela
não é a única rede social volta-
da para crianças na web.

O Kidzworld, por exemplo,
já tem 2,2 milhões de usuários
e anunciantes como a fabri-
cante de tamancos plásticos
Crocs. O Yoursphere tem 500
mil assinantes – todos crian-
ças em idade pré-escolar e
adolescentes de até 17 anos.
Há também, é claro, o Face-
book, que quer atrair mais
crianças para sua rede, desde

que com permissão dos pais.
Não é possível saber se essas

redes sociais vão durar muito
tempo. Mas elas acreditam que a
longevidade na web virá das
crianças – e da fidelidade delas
com o passar dos anos.

O mercado online direciona-
do ao público infantil é lucrati-
vo, em grande parte, porque ain-
da é inexplorado. O gasto – ou
poder de influenciar o gasto de
seus pais – de crianças entre 8 e
14 anos chega a US$ 43 bilhões ao
ano, estimam analistas e empre-
sas como a Kazaana. “Há uma tre-
menda oportunidade para criar
uma plataforma que os conquis-
te”, diz Pete Thomas, fundador
da Kazaana.

Mas a corrida para capturar os
pequenos internautas tem des-
pertado a atenção de legislado-
res e defensores da saúde mental
das crianças. São duas as preocu-
pações: o tempo que elas passa-
rão diante do computador e a ex-
posição delas a “predadores”.

As redes sociais se defendem.
Dizemque seus sites são ambien-

tes seguros, mesmo que não haja
como garantir isso. Hoje, confor-
me a lei americana, os sites e re-
des sociais precisam de autoriza-
ção dos pais para inscrever usuá-
rios menores de 13 anos.

Mas para a Comissão Federal

de Comércio dos Estados Uni-
dos, isso não é suficiente. Tanto
que, na semana passada, a agên-
cia propôs a criação de regras de
privacidade mais rigorosas que
impeçam anunciantes de coletar
informações sobre menores de

12 anos sem a permissão dos pais.
Além da questão da seguran-

ça, as redes sociais infantis en-
frentam a dificuldade de sobrevi-
ver como empresas. O Face-
book, por exemplo, diz que vem
tendo problemas para faturar

com usuários que acessam a
rede social por meio de ta-
blets e smartphones – as plata-
formas preferidas dos inter-
nautas mirins.

Família inteira. Conseguir a
lealdade dos pequenos assi-
nantes é outra tarefa a ser ven-
cida. Elas costumam partici-
par de várias redes ao mesmo
tempo. Mesmo assim, para os
anunciantes, esse novo mode-
lo de rede social têm poten-
cial para influenciar os hábi-
tos de consumo não só de
crianças, mas também de
suas famílias.

Quando, por exemplo, a gri-
fe de roupas jovens Abercrom-
bie & Fitch patrocina um con-
curso de design de camisetas
no Kazaana, ela está de olho
não só nas crianças como tam-
bém em seus pais. “Nosso fo-
co são os relacionamentos:
mães, avós e outros membros
da família”, diz Michael Adair,
cofundador do site./TRADU-
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Redes sociais mirins para ganhar dinheiro com pais e avós
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Lílian Cunha

Graças ao sucesso da novela
Avenida Brasil, o ator Cauã
Reymond (que interpreta Jor-
ginho) está se tornando um

dos garotos-propaganda mais
disputados do ano. Depois de fa-
zer campanha para tintas Suvi-
nil e televisores LG, ele agora
estrela o novo filme das sandá-
lias Havaianas, da AlmapBBDO.

O ator se divertiu com o rotei-
ro, gravado num condomínio ca-
rioca. No filme, ele fica chateado
ao encontrar suas Havaianas
destruídas pelo cão Bolota. Para
ludibriar o animal, ele deixa um
par de outra sandália ao alcance
do cachorro. Mas o bicho só
quer “as legítimas”. Para o papel

do cão Bolota, foram escala-
dos dois cães, os irmãos pasto-
res Bernesse Tufão e Tyson.
Ventiladores foram usados pa-
ra evitar que os dois sofres-
sem com o calor. A última par-
te do filme, quando Cauã com-
pra sandálias fajutas, foi feita
em uma loja de Copacabana.

Última
hora.
Zanetti
recebeu
patrocínio
da Sadia
três meses
antes dos
jogos

Tom Jobim
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Telas. Público mirim gira US$ 43 bilhões ao ano nos EUA, cifra que atrai empresas da web

Há cada vez mais
redes na corrida para
cativar os internautas
mais vulneráveis da
web – e suas famílias

Disputado. Cauã gravou comercial no dia 29 de julho
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� Comparação das médias 
de audiência da Globo e da 
Record nos jogos Olímpicos 
de 2008 e 2012

AUDIÊNCIA

EM PONTOS*

OLIMPÍADA 2008
GLOBO

6H ÀS 13H 13H ÀS 18H 18H ÀS 24H

12,25

4,97

OLIMPÍADA 2012
RECORD

16,16

6,60 6,93

25,32

Os jogos de 
Pequim eram 

transmitidos no 
Brasil de 

madrugada e 
pela manhã 

*Cada ponto representa 60 mil 
domicílios na Grande São Paulo
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CAMPEÃS DE MEDALHAS

1º

EMPRESAS MEDALHAS OURO PRATA BRONZE ATLETAS PATROCINADOS

Sadia 7 Sarah Menezes, Arthur Zanetti, Thiago 
Pereira, Mayra Aguiar, César Cielo, Felipe 
Kitadai e Rafael Silva 

3º Bradesco Sarah Menezes, Thiago Pereira, Cesar Cielo,  
Mayra Aguiar, Felipe Kitadai, Rafael Silva, 
Robert Scheidt e Bruno Prada

7

5º Caixa Arthur Zanetti1

4º Infraero, 
Scania, Cielo

Sarah Menezes, Mayra Aguiar, Felipe Kitadai e 
Rafael Silva

4

2º Banco do Brasil Vôlei Fem. e Masc.; Vôlei de Praia Masc. e Fem.4
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 13 ago. 2012, Negócios, p. N6.




