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UFC inspira  
edição limitada  
de BUdweiser
Para ativar sua par-
ceria com o UFC, 
principal evento de 
artes marciais mis-
tas,  a  Budweiser 
criou uma edição li-
mitada. A embala-
gem em alumínio é 
a primeira da mar-
ca fabricada no Bra-
sil, tem 473 ml e será 
comercializada pelo 
preço de R$ 10. Ainda na plata-
forma UFC, a marca de cerveja 
da Ambev renovou na semana 
passada o contrato de patrocí-
nio ao brasileiro Anderson Sil-
va, campeão da sua categoria e 
líder do ranking que leva em con-
ta todos os lutadores dos even-
tos da franquia.

o BotiCário investe 
r$ 1 Bi em lojas  
mais interativas
O Boticário investirá R$ 1 bi-
lhão nos próximos quatro anos 
na reformulação de suas 3.550 
lojas. O projeto, encomenda-
do à Takano Arquitetura e De-
sign de Varejo, foi inaugurado 
na loja do MorumbiShopping, 
na capital paulista, na quinta-
-feira 25, e chegará em uma se-
mana a outras dez lojas. Segun-
do Ana Ferrel, diretora de bran-
ding e comunicação de O Boti-
cário, a cada  sete anos as lojas 
recebem uma proposta de atu-
alização. O objetivo é valorizar a 
interação e experiência do con-
sumidor com os produtos e con-
ceitos das marcas.

A realização de grandes eventos esportivos 
no Brasil colocou o marketing esportivo 

no radar de investimentos das empresas. Com 
mais marcas interessadas em se associar ao te-
ma, a concorrência pela atenção e reconheci-
mento do consumidor se tornou mais intensa. 
De acordo com dados do estudo O Impacto do 
Patrocínio na Mente dos Consumidores, pro-
duzido pela Nielsen Sports, o número de mar-
cas associadas aos esportes na percepção do 
público brasileiro aumentou 51% entre 2008 e 
2012, passando de 104 para 157.

“Com o crescimento da quantidade de mar-
cas associadas espontaneamente ao esporte 
independentemente de serem patrocinado-
ras ou não, o nível de lembrança das apoia-
doras de grandes eventos esportivos dimi-
nuiu”, destaca Rafael Plastina, diretor de Niel-
sen Sports. O recall dos patrocinadores Top 

15 de Londres 2012, por exemplo, foi de 41%, 
sendo que 58 marcas foram citadas pelos bra-
sileiros entrevistados. Na Copa da África do 
Sul, em 2010, o percentual foi de 29% enquan-
to o total de marcas lembradas foi de 152. 
O Pan de 2007, no Rio de Janeiro, último grande 
evento realizado no País, teve o melhor desem-
penho dentre as competições analisadas (Olim-
píadas, Pans, Copa do Mundo e Copa América 
realizadas entre 2007 e 2012) com 73% de re-
call (73 marcas foram citadas). “Hoje aconte-
ce confusão porque poucas são as marcas que 
estão fazendo trabalho de branding, usando o 
esporte como plataforma. Colocar marca na ca-
misa não é marketing esportivo, é compra de 
mídia. O investimento em marketing esportivo 
não é algo de seis meses. Talvez seja para sem-
pre. Existem grandes oportunidades no merca-
do brasileiro”, analisa Plastina. 

projeto de lei 
da meia-entrada 
avança em Brasília 
A Comissão de Constituição e 
Justiça e de Cidadania (CCJ) da 
Câmara dos Deputados apro-
vou na quarta-feira 24 o Pro-
jeto de Lei no 4.571/08, do Se-
nado, que regulamenta a meia-
-entrada para estudantes e ido-

for necessário, e cidadãos de 15 
a 29 anos inscritos no Cadastro 
Único para Programas Sociais 
do governo federal cuja renda 
familiar mensal seja de até dois 
salários mínimos. O PL agora 
volta para o Senado a não ser 
que o recurso apresentado pelo 
deputado Ademir Camilo (PSD-
-MG) para que a proposta seja 
votada no plenário da Câmara 
seja concedido.

nike tira Camisa 
“massaCre de 
Boston” do pdv
A Nike retirou das prateleiras das 
lojas e dos varejistas online uma 
camiseta com os dizeres “massa-
cre de Boston”. A peça, com apelo 
sangrento, foi feita para os fãs do 
New York Yankees bem antes dos 
ataques à bomba que culmina-
ram com a morte de três pessoas e 
feriram mais de 200 na Maratona 
de Boston em 19 de abril. A frase 
é referência às vitórias dos Bronx 
Bombers (apelido dos Yankees) 
sobre os rivais Red Sox, de Bos-
ton, durante a temporada regular 
de 1978 e os playoffs da liga pro-
fissional de 2006. Foi empresta-
da do incidente de 1770 no qual 
soldados britânicos abriram fo-
go contra civis que protestavam 
em Boston, matando cinco e fe-
rindo seis pessoas. A concor-
rente Adidas, patrocinadora da 
maratona e da Boston Athletic 
Association (BAA), por sua vez, 
lançou em edição limitada um 
camiseta com a frase “Boston 
stands as one” (Boston se man-
tém unida, em tradução livre). A 
receita com as vendas será para 
as vítimas do ataque.

BisCoito Brasileiro 
ganha selo e plano 
de exportação
Depois do café, que ganhou pla-
no de marketing para promover 
sua imagem no exterior em agos-
to de 2012, o biscoito planeja fin-
car raízes em solo estrangeiro. 
Segundo produtor mundial — só 
perde para os Estados Unidos —, 
o Brasil cai para a 33a posição na 
lista de exportadores. Para elevar 
essa participação, a Associação 
Nacional das Indústrias de Bis-
coitos (Anib) lançará em maio 
o selo Happy Goods. Assinada 
pela GAD Lippincott Consulto-
ria de Branding, a linha criativa 
busca posicionar valores típicos 
da personalidade brasileira como 
ingredientes especiais do produ-
to nacional. O slogan “Baked in 
Brazil” acompanhará os biscoi-
tos aqui produzidos em feiras e 
embalagens na tentativa de ele-
var em 8% as exportações nes-
te ano. Em 2012 o País exportou 
US$ 139 milhões.

número de marcas no esporte aumenta e 
acirra disputa pelo recall do consumidor

Colaboraram Fernando Murad, Janaina Langsdorff e Roseani Rocha

Melhores posições entre os patrocinadores oficiais

2007 2010 2012
1º Caixa 35,5 2º Coca-Cola 26,6 1º Adidas 53,5

2º Olympikus 25 3º Adidas 25,8 2º Coca-Cola 45,1

3º Petrobras 18,9 9º McDonald’s 4,4 3º Samsung 20

Assista reportagem  
sobre a reformulação das  
lojas de O Boticário em   
http://migre.me/egTRv

sos em cinemas, teatros, com-
petições esportivas e espetá-
culos culturais. O texto conce-
de o direito a 40% do total dos 
ingressos disponíveis para ca-
da evento. O Estatuto do Idoso 
(Lei no 10.741/03), no entanto, 
não prevê limite para a aquisi-
ção de meia-entrada por ido-
sos. Também terão direito ao 
benefício pessoas com defici-
ência e seu acompanhante, se 
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Fonte:  Nielsen Sport Track 2007 a 2012
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Ponto de venda, 
sinalização e gráfica.
Tudo num só parque 
industrial.Mídia indoor de altíssima 

qualidade para colocar a 
marca em contato direto 

com o consumidor.
Neoband. Soluções 
completas para ideias 
de todos os tamanhos.
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 35, n. 1557, p. 23, 29 abr. 2013.




