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Empresas | Te n d ê n c i a s & C o n s u m o

Fonte: Golden Goal e Banco do Brasil

No pódio
Patrocinadores de atletas que conquistaram medalhas em Londres

Empresas

Sadia judô
esportes aquáticos
ginástica 7
Esportes patrocinados Medalhas

Bradesco Judô
Esportes Aquáticos
Vela 7

Gol
Schincariol (água)

vôlei
vôlei de praia 4

Banco do Brasil vôlei
vôlei de praia
vela 5

Infraero
Scania
Cielo

judô 4
Petrobras taekwondo, boxe,

esgrima, levantamento
de peso, remo 3

Probiótica boxe 3
Correios esportes aquáticos 2
Caixa Econômica
Federal 

atletismo
ginástica
luta olímpica 1

Itaú, Vivo, Seara, TAM,
Ambev, Nestlé, Extra,
P&G, Volkswagen,
Parmigiani e Tenys Pé

futebol 1

Para patrocinadores no
Brasil, Olimpíada valeu
Letícia Casado
De São Paulo

O atleta recebe um presente e
divulga uma foto em sua rede so-
cial, para milhares de seguidores.
Ele disputa uma prova com um lo-
gotipo no uniforme, diante de mi-
lhões de espectadores que o assis-
tem pela televisão. É difícil medir
como esse tipo de exposição de
marca reflete em vendas para as
empresas que investem em atletas,
mas elas dizem que vale a pena.

A Procter & Gamble assinou em
2010 um contrato com o Comitê
Olímpico Internacional (COI) para
patrocinar seus campeonatos —
Olimpíada tradicional, de Inverno
e da Juventude — por dez anos, até
2020. O saldo, diz Gabriela Onofre,
diretora de Comunicação da P&G
Brasil, foi positivo. A empresa ago-
ra está analisando o impacto nas
vendas, em ganhos de participa-
ção de mercado e as ativações em
pontos de venda. “Ainda estamos
nesse processo [de avaliar resulta-
dos]. O que posso dizer é que tive-
mos um envolvimento muito
grande dos clientes.”

Para o Rio de Janeiro, em 2016, a
P&G vai fazer alguns “ajustes de
p l a n e j a m e n t o” a fim de trabalhar

pontos que aprendeu vendo na
prática como fazem empresas que
trabalham com eventos desse por-
te há décadas, como a Coca-Cola,
diz Gabriela. “Agora a gente enten-
de o que é Olimpíada”, reconhece.

Em 2010, nos jogos de Vancou-
ver, a P&G levou mães de atletas
americanos para a competição. A
campanha serviu de embrião para
2012, quando repetiu a ação com
130 mães de esportistas de várias
nacionalidades. Elas ficaram em
uma casa sob os cuidados da em-
presa, que acabou por perceber
que, além de torcer pelos filhos,
queriam conhecer Londres — e
agora a P&G vai levar em conta esse
tipo de interesse na hora de elabo-
rar os projetos para os jogos.

A casa para as mães “segura -
m e n t e” será replicada no Rio, diz
Gabriela, “mas há outra infinidade
de ativações que poderemos que-
rer fazer na próxima Olimpíada”.

No Brasil, a P&G trabalhou os
jogos com as marcas Gilette, Head
and Shoulders, Pantene, Pampers,
Oral B e Ariel. Cada marca tinha
uma campanha paralela, de acor-
do com a força da marca no país.
“A gente tem direito a usar todas
as marcas”, diz ela. Com isso, a
P&G pôde trabalhar embalagens

“olímpicas”: produtos com tama-
nhos diferenciados e o logotipo
dos jogos. “Nenhum dos meus
concorrentes podia falar de Olim-
píada, só eu. Isso tem uma série de
vantagens comerciais.”

A P&G trabalhou estratégias
diferentes: em um supermerca-
do investiu em produtos promo-
cionais; em outro, apostou na
responsabilidade social; em ou-
tro, em sorteio de carro.

O Banco do Brasil patrocina as
seleções brasileiras de vôlei desde
1991, e isso faz a marca estar asso-
ciada ao esporte, diz José Avelar, ge-
rente executivo de marketing e co-
municação do BB. Um estudo inter-
no apontou que nos últimos vinte
anos a base de clientes ficou “mais
j o v e m”: em 1989, a idade média era
57,5 anos; em 2010, 41,5 anos.

Termos como “liderança, juven-
tude, garra e vitória terminam
contribuindo para chamar a aten-
ção desse público [mais jovem],
que nossa interessa”, diz Avelar. O
patrocínio, afirma, “não é determi-
nante, mas termina contribuindo
para agregar valor à marca”.

O banco encerrou sua participa-
ção em Londres com cinco das 17
medalhas que o Brasil conquistou
em Londres. “É quase um terço do

q u a d r o.” Em março, o BB renovou
o patrocínio com a Confederação
Brasileira de Vôlei para até 2017.

O BB não descarta aumentar o
leque de modalidades e de atle-
tas nos próximos jogos, para “re -
formar o posicionamento”, diz.

A Sadia, marca da BRF Brasil Fo-
ods, está comemorando o ouro
da judoca Sarah Menezes e do gi-
nasta Arthur Zanetti. Eles foram
duas surpresas para a compa-
nhia: com apenas 22 anos, os fa-
zem parte do grupo considerado
“jovens promessas” pela Sadia e,
pro isso, eram apostas para 2016,
não para 2012, segundo apurou o
Va l o r . Além deles, a Sadia patro-
cinou outros cinco medalhistas.

Mesmo sem medalhas entre
seus 14 atletas patrocinados que
foram a Londres, o resultado foi
positivo para o Grupo Pão de Açú-
c a r. O GPA conta com 82 atletas
treinando em um Núcleo de Alto
Rendimento. Antes dos jogos, al-
guns fizeram manifestações es-
pontâneas em redes sociais, diz Re-
nata Gomide, gerente de marke-
ting do GPA. A ginasta Keila Costa,
por exemplo, agradeceu o centro
em mensagem no Twitter. “Isso
acaba tendo uma repercussão ba-
c a n a”, diz Renata.

“O retorno é muito positivo, não
só por cliente, mas por associar a
marca ao esporte”, avalia Avelar,
do Banco do Brasil. “O consumidor

é um público que está ligado no as-
sunto esporte”, diz Renata, do GPA,
“e isso cria uma rede muito positi-
va [para a empresa]”.

Mesmo com prejuízo, Hypermarcas tem alta na bolsa
Adriana Meyge
De São Paulo

Os resultados da Hypermarcas,
divulgados na sexta-feira à noite,
foram bem recebidos pelo merca-
do ontem, numa leitura de que a
estratégia da companhia, baseada
no mantra “crescimento sustentá-
vel e rentável e geração de caixa”,
está no caminho certo. As ações da
empresa tiveram a quarta maior
alta da bolsa, de 2,8%, cotadas a R$
14,15. O Ibovespa recuou 0,3%.

A companhia teve prejuízo lí-

quido de R$ 30 milhões no segun-
do trimestre. A perda era esperada
pelos analistas e reflete o impacto
negativo da variação cambial so-
bre a dívida em dólar, no valor de
R$ 161 milhões, sem efeito sobre o
caixa da empresa. O Ebitda (lucro
antes de juros, impostos, deprecia-
ção e amortização) ajustado foi de
R$ 224 milhões, o melhor resulta-
do trimestral desde 2010.

A receita líquida da empresa au-
mentou 11% para R$ 957 milhões.
O que sustentou o resultado foi a
divisão farma (cujo portfólio in-

clui os medicamentos Doril, Bene-
grip e Atroveran), que cresceu 21%
nas mesmas bases de comparação
e foi responsável por 55% da recei-
ta líquida no trimestre. A unidade
de consumo (que tem entre seus
produtos os cremes Monange, as
fraldas Pom Pom e os esmaltes Ris-
qué) teve avanço de apenas 0,8%.

O crescimento fraco da divisão
de consumo se deve, segundo o
presidente Claudio Bergamo, “ao
início mais tardio, nessa divisão,
do plano de mudanças e a uma li-
geira antecipação de compras [pe-

los distribuidores e varejistas] em
março, dado o aumento da tabela
de preços no segundo trimestre”.
Segundo ele, as perspectivas da di-
visão de consumo, assim como far-
ma, “são muito boas, em especial
nas marcas em que somos líderes”.

A companhia está integrando a
produção e a distribuição de cada
divisão, portanto há um pico de in-
vestimentos em ativos previsto pa-
ra terminar no primeiro semestre
de 2013. A partir daí, os investi-
mentos devem desacelerar. Berga-
mo projeta um montante de

R$ 150 milhões para 2013 e de
R$ 100 milhões para 2014. Nos
próximos anos, deve ficar entre
R$ 80 milhões e R$ 100 milhões.

A margem bruta se manteve es-
tável, em 62,8%, na comparação
com o mesmo período do ano pas-
sado, mas vem crescendo desde o
terceiro trimestre de 2011, como
resultado das mudanças na políti-
ca comercial, que incluem redução
de estoques e maior prazo de pa-
gamento a fornecedores.

Pelo sexto trimestre consecuti-
vo, a Hypermarcas registrou fluxo

de caixa operacional positivo, to-
talizando R$ 237 milhões entre
abril e junho, em avanço de 79%
sobre os mesmos meses de 2011.

“Após a euforia das aquisições
(até 2010) e a tristeza da desala-
vancagem (em 2011), a empresa
entrou em fase de crescimento sus-
tentável, na qual tem voltado gra-
dualmente a fazer o que foi res-
ponsável por seu sucesso inicial:
lançamentos, renovações e exten-
sões de linha de produtos, supor-
tados por forte investimento em
marketing”, diz relatório da Fator.

Es p o r t e s BB e Sadia investiram em atletas que conquistaram medalhas

Reino Unido fatura menos com turistas neste ano
Shawn Pogatchnik e Sylvia Hui
AP

A Olimpíada atraiu menos re-
ceita de turismo ao Reino Unido,
abalado pela recessão, do que as
empresas esperavam. A maioria
das empresas de turismo registrou
perdas em relação ao ano passado.

Um levantamento entre mais
de 250 operadoras de turismo,
empresas controladoras de ho-
téis e atrações para visitantes,
detectou que o movimento de
turistas caiu em todo o Reino
Unido, e não apenas em Lon-
dres, informou a UKinbound, a
maior representante das opera-
doras britânicas de excursões e
de outras empresas que depen-
dem do turismo.

“Muitas pessoas acharam que
Londres estaria muito cheia mui-
to cara neste período”, disse Mary

Rance, CEO da entidade. “Não fi-
camos totalmente surpresos,
mas ficamos um pouco decep-
cionados que [os jogos] parecem
ter tido impacto em todo o Reino
Unido, não apenas em Londres.”

A pesquisa revela que 88% de
seus membros registraram algu-
mas perdas durante os jogos com-
parativamente ao mesmo perío-
do de 2011. As firmas informaram
que o número de turistas caiu de
10% a 30% comparativamente ao
ano passado, disse Mary.

Altos funcionários do governo
ainda estão totalizando os nú-
meros de turistas que foram, ou
evitaram ir, a Londres neste ve-
rão do Hemisfério Norte. A capi-
tal recebe normalmente uma
média de cerca de 1,5 milhão de
turistas em agosto, e não está
claro ainda se esse contingente
aumentou ou diminuiu este ano.

Os dados oficiais sobre o turis-
mo só estarão disponíveis a partir
de setembro. As autoridades di-
zem que o número de visitantes
internacionais à Olimpíada de
Londres, incluindo atletas, auto-
ridades e turistas, somou cerca de
300 mil pessoas. Os espectadores
domésticos do Reino Unido cons-
tituíram a maioria dos frequenta-
dores dos locais dos jogos.

Restaurantes e lojas reclama-
ram que esses frequentadores
dos jogos não gastaram tanto
em comida e compras quanto os
turistas que normalmente visi-
tam o país no verão. “As pessoas
que vieram para os jogos não fi-
zeram muitos passeios para co-
nhecer a cidade, não fizeram
muitas compras, não foram co-
mer muito fora”, disse Miles
Quest, porta-voz da British Hos-
pitality Association.

Os hotéis de Londres tiveram
uma taxa de ocupação de cerca de
80%, percentual que não supera os
índices normalmente registrados
em agosto, acrescentou Quest.

Há alguns sinais positivos. O
Visa, único cartão de crédito
aceito nas instalações que abri-
garam os Jogos Olímpicos, infor-
mou que os visitantes interna-
cionais ao Reino Unido gasta-
ram mais de 450 milhões de li-
bras esterlinas (US$ 705 mi-
lhões) com seus cartões durante
a primeira semana da Olimpía-
da — uma alta de 8% em relação
ao mesmo período do ano pas-
sado. Na semana passada foram
gastas cerca de 12,7 milhões de
libras esterlinas nos restaurantes
de Londres por meio de cartões
Visa, quase 20% mais que um
ano atrás. (Tradução de Rachel
Wa r s z a w s k i )

Redes sociais ampliam
potencial de ganho dos
atletas com marketing
Emily Steel
Financial Times, de Nova York

Os atletas estão voltando para
casa depois da Olimpíada de
Londres, esperando estender seu
período de exposição pública pa-
ra obter ganhos com acordos de
“endorsement ” (endosso) por
meio da popularidade que ga-
nharam na mídia social.

Muitos atletas viram seu poten-
cial de ganho disparar durante os
jogos — até mesmo nomes já co-
nhecidos como Michael Phelps, o
nadador americano que se tornou
o atleta olímpico com o maior nú-
mero de medalhas de todos os
tempos, e Usain Bolt, o homem
mais rápido do mundo.

Os atletas poderão ganhar cerca
de US$ 50 milhões por ano em
acordos de apoio a marcas se con-
seguirem ampliar seu tempo em
evidência além dos louros colhi-
dos durante os jogos. A afirmação
é da SponsorHub, uma companhia
que atua na intermediação de
acordos de endosso.

O número de seguidores de um
atleta no Twitter, Facebook ou ou-
tros sites de mídia social passa ra-
pidamente a determinar isso. “As
marcas sempre perguntam quan-
tos seguidores um atleta tem”,
afirma Ricky Simms, diretor da
Pace Sports Management, a agen-
te mundial de Usain Bolt. “Pa r a
muitas companhias, esta é a ma-
neira com que elas querem atin-
gir seus consumidores.”

Tradicionalmente, os atletas
olímpicos têm um período de tem-
po curto para capitalizar seu de-
sempenho nos jogos, porque eles
saem rapidamente do olhar do pú-
blico, segundo afirmam executi-
vos de marketing. Mas a mídia so-

cial vem permitindo aos atletas es-
tender suas relações com os fãs por
meio do compartilhamento de
mensagens, fotografias e vídeos.

Hoje o patrocínio normalmente
envolve promoção na mídia social.
Antes dos jogos, por exemplo, Bolt
postava mensagens sobre seus pa-
trocinadores, como a fotografia de
um refrigerador cheio das bebidas
esportivas Gatorade.

Até amanhã, os atletas que
participaram da Olimpíada não
poderão mencionar patrocina-
dores na mídia social sem uma
permissão especial. Os anuncian-
tes que patrocinaram atletas
olímpicos mas não foram patro-
cinadores oficiais da Olimpíada
de Londres também foram impe-
didos de promover essa conexão
durante o período próximo ao
evento. Uma onda de anúncios
congratulando atletas é espera-
da para quando o período de im-
pedimento acabar, amanhã.

Bolt é um dos atletas olímpicos
com mais seguidores: mais de 8
milhões no Facebook e 1,6 mi-
lhão no Twitter, em comparação a
620 mil antes da Olimpíada.

No entanto, alguns atletas de
esportes menos populares, que
experimentaram um salto re-
lâmpago para a fama, provavel-
mente terão mais dificuldades
para transformar o número de
seguidores na mídia social em
acordos de patrocínio. Gabby
Douglas, medalhista de ouro
americana na ginástica, viu o nú-
mero de seguidores no Twitter
aumentar de 29 mil antes dos jo-
gos para mais de 654 mil. Execu-
tivos de marketing acreditam
que seu apelo entre os marque -
teiros deverá cair relativa-
mente rápido.

MARCELO CAMARGO/ABR

Equipe de vôlei feminino do Brasil, que chegou ontem em São Paulo, ganhou medalha de ouro em Londres e recebeu patrocínio do Banco do Brasil
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 14 ago. 2012, Empresas, p. B8.




