
18 marketing esportivoespecial

10 jun 2013

Depois de Londres 2012 ficar conhecida 
como “a Olimpíada da mídia social”, 

agora o mercado tem expectativas de o 
Brasil se classificar, em 2014, como o pa-
ís-sede da “Copa das redes sociais”. Essa 
tendência é reforçada pelo fato de o fute-
bol ser a paixão nacional e os brasileiros 
despontarem pelo segundo ano consecu-
tivo como o povo que mais acessa blogs, 
redes sociais e outros sites não noticiosos 
em todo o mundo, segundo pesquisa re-
alizada pela KPMG International.

“Reconhecido como ‘a capital da mí-
dia social’, o Brasil tem potencial para se 
destacar. O evento pode ficar conheci-
do como ‘a Copa do digital’, até mais que 
Londres 2012, porque no intervalo entre 
as duas competições houve crescimento 
dessa mídia aqui e no mundo todo”, ava-
lia Rodrigo Arrigoni, sócio-diretor da R18, 
especializada em análise de redes sociais.

A Copa do Mundo, que por si só tem 

Redes sociais

Todos ligados na mesma emoção
Expectativa é de que o País bata todos os recordes de participação de internautas durante a Copa
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grande força, registrou recordes de aces-
so na edição de 2010. “O evento causa fre-
nesi no Brasil, imagina com a Copa aqui”, 
destaca. Outro fator apontado é a intera-
ção via mobile — vale lembrar que, no 
ano passado, eram vendidos 30 smart-
phones por minuto no Brasil, com previ-
são de dobrar esse número em 2013. “O 
futebol engaja e, espontaneamente, as 
pessoas vão falar do assunto muito mais”, 
complementa o presidente da Lew’Lara\
TBWA, Márcio Oliveira.

A expectativa do Twitter é de muito 
crescimento na Copa. “Todos os grandes 
eventos sempre batem recorde e, para a 
Copa 2014, há importantes fatores nesse 
sentido”, alega Guilherme Ribenboim, di-
retor-geral do Twitter no Brasil. O primei-
ro é o crescimento do número de inter-
nautas e de opções de compartilhamen-
to. O segundo, o aumento de plataformas 
digitais, como a de compartilhamento de 

vídeo Vine, do próprio Twitter. 
O último recorde batido foi em dezem-

bro de 2012, na final do Mundial de Clu-
bes da Fifa, quando o Corinthians venceu 
o Chelsea no Japão. Nesse mês, quando 
o time brasileiro entrou em campo duas 
vezes pelo torneio, a rede social registrou 
aumento superior a 100% (sobre novem-
bro de 2012) no volume de conversas so-
bre futebol. 

De acordo com Ribenboim, 95% das 
conversas sobre os eventos exibidos na 
TV acontecem no Twitter. Além disso, cer-
ca da metade dos atuais 200 milhões de 
usuários da rede social, em nível mun-
dial, posta comentários enquanto assis-
te à televisão. Metade acessa por meio de 
dispositivos móveis. Para o diretor-ge-
ral da rede de microblogs, é no Twitter 
que os internautas vão tanto para infor-
mar quanto para se informar e ainda pa-
ra comemorar, configurando-a como um 
ponto de encontro. “A Copa do Mundo é 
um momento especial e será muito mais 
forte que nos eventos anteriores”, aposta.

Todos conectados
As redes sociais caíram no gosto do bra-

sileiro, que não perderá a oportunidade 
de usá-las para publicar tudo o que vai vi-
ver durante o torneio, acredita Guga Stoc-
co, vice-presidente da Buscapé Company. 
“Vamos ver se teremos conexão suficiente 
para atender a todos. Afinal, pode ocor-
rer um congestionamento no compar-
tilhamento de dados, o que geraria um 
colapso, como ocorreu na Olimpíada de 
Londres”, pondera.

Se a tecnologia será suficiente para 
atender toda a demanda, ainda é uma 
incógnita (leia mais nesta página). Mes-
mo assim, blogueiros e donos de perfis em 
redes sociais que forem espertos e quise-
rem aproveitar o momento deverão focar 
suas atenções na Copa do Mundo, o que 

acabará gerando um volume muito gran-
de de conteúdo, lembra Stoco. “Vai triun-
far quem conseguir criar uma estratégia 
diferenciada. É aí que entram os profis-
sionais da comunicação”, afirma.

Diretor de estratégias digitais da 
Grey141, Fernando Teixeira também não 
tem dúvidas de que o Brasil será destaque 
no meio digital durante o Mundial de fu-
tebol, mas teme problemas de conexão. 
“O que pode influenciar e fazer isso ser 
grande ou gigante é a infraestrutura de 
telecomunicações. Infelizmente, o cus-
to de dados — principalmente dados em 
roaming — atrapalha. Vamos torcer pelo 
wi-fi grátis ou patrocinado para alavan-
car esse movimento”, analisa.

Para Oliveira, o processo já está acon-
tecendo. “Esses eventos são repletos de 
histórias, curiosidades. Isso é conteúdo, 
entretenimento e informação, tudo jun-
to. O consumidor não quer mais assistir 
passivamente, ele quer participar”, avalia. 
Um exemplo de participação foi a ação 
criada pela Lew’Lara\TBWA para Gato-
rade em cima do Campeonato Mundial 
de Clubes, conquistado pelo Corinthians. 
Pelo Facebook, os torcedores mandavam 
vídeos de incentivo ao time, que eram as-
sistidos pelos jogadores no avião, no ôni-
bus a caminho do estádio e no vestiário 
antes do jogo.

Stocco prevê “movimentação absurda” 
nas redes sociais, como Facebook e Twit-
ter, e nas redes de compartilhamento de 
fotos. Além de a Copa do Mundo aconte-
cer a cada quatro anos, o Brasil como se-
de vai ser um incentivo a mais. “Nós nos 
baseamos nos últimos eventos esportivos 
que ocorreram em outros países. Quan-
do juntamos a isso o fato de o Brasil es-
tar na lista dos que mais acessam as re-
des sociais no mundo, não temos dúvi-
da de que a movimentação será ainda 
maior”, diz ele.

Avalanche
Assim como os executivos do Buscapé 

e do Twitter, Arrigoni, da R18, acredita em 
recordes mundiais. Mas ressalta a impor-
tância de os organizadores do evento e as 
empresas incentivarem o engajamento do 
público. “Em Londres, a organização se 
destacou no uso do meio digital, até pa-
ra o acesso de deficientes, num trabalho 
iniciado três anos antes. O conteúdo ge-
ral foi sensacional, com uma estratégia 
bem desenvolvida”, elogia.

Na Olimpíada de Londres foram 432 
milhões de visitas ao site oficial, sendo 
60% por mobile. O aplicativo oficial te-
ve 15 milhões de downloads e criou-se 
uma comunidade de mais de quatro mi-
lhões de fãs na web, sem contar os canais 
no Facebook, para o internauta apoiar e 
torcer, além de rechear o Twitter com no-
tícias “ao vivo”.

Ao comparar os 62 milhões que assisti-
ram às competições no portal Terra aos 35 
milhões que sintonizaram na BBC, o ve-

A expectativa era de que a tecnologia 
4G estivesse disponível nos estádios 
que receberão os jogos da Copa das 
Confederações, mas até o início de junho 
ainda havia dúvidas. Segundo o ministro 
das Comunicações, Paulo Bernardo, há 
um protocolo acordado com a Fifa pelo 
qual o Brasil se compromete a oferecer 
boa estrutura de telecomunicação nas 
arenas. 

Já de acordo com a Agência Nacional 
de Telecomunicações (Anatel), a 
obrigatoriedade de cobertura, segundo o 
edital de licitação do 4G, incluía estádios 
e aeroportos em junho, nas cidades da 
Copa das Confederações. De olho na 
Copa do Mundo, a previsão da Anatel é 

O papel do 4G
ter, até o final de 2013, cerca de quatro 
milhões de usuários da tecnologia 4G — 
volume que o ministro acredita que será 
superado.

Quanto melhor a infraestrutura, 
a propensão é de maior volume nas 
redes sociais. A Anatel alega estar 
fazendo sua parte. Em 2012, a agência 
investiu R$ 52,5 milhões em projetos 
relacionados à Copa do Mundo 2014. 
Inicialmente, a previsão era de um 
montante de R$ 45,7 milhões. Para 
tanto, foram adiantados R$ 6,8 milhões 
previstos para 2013. O dinheiro foi 
destinado à gestão de espectro, backup 
de base de dados, sistema móvel de 
radiolocalização, entre outros.
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SE O NEGÓCIO É BOLA NA REDE, 
UMA COISA É CERTA: COM A GENTE, 
VOCÊ VAI TER MUITO MAIS.

NO PAÍS DO FUTEBOL, QUE TAL PATROCINAR A EQUIPE QUE TRANSFORMOU BRASÍLIA 

NA CAPITAL DO BASQUETE? ALEX, GUILHERME, NEZINHO, ARTHUR, RONALD E ISAAC, 

JOGADORES DE SELEÇÃO BRASILEIRA, SÃO OS CRAQUES DA BOLA LARANJA QUE 

FORMAM A BASE DO GRUPO MAIS VITORIOSO DO NOVO BASQUETE BRASILEIRO. 

QUANDO PENSAR EM MARKETING ESPORTIVO, PENSE ALTO.
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Para informações detalhadas e agendamento de apresentação, 

entre em contato pelo e-mail  basquete@uniceub.br.

 4 títulos brasileiros conquistados

 Tricampeão do 

 Campeão da Liga Sul-Americana e da Liga das Américas

  Atletas com passagens pela NBA, pelo basquete europeu e com 
participação nos Jogos Olímpicos de Londres

 Recorde de público no basquete brasileiro

 Líder em retorno de mídia espontânea*

  Jogos realizados no DF, em estados, como SP, RJ, MG, ES, SC e CE, 
e em países, como Argentina, Porto Rico e México

  Ampla cobertura televisiva e de internet e forte apelo 
nos veículos impressos

 Contratação do técnico medalhista olímpico, Sérgio Hernandez
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Acesso A blogs, redes sociAis  
e outros sites não noticiosos

segundA telA (Assiste À tv e AcessA A internet,  
mAs não A rede sociAl) em notebook ou desktop

Assiste À tv e usA rede sociAl

segundA telA (Assiste À tv e AcessA A internet,  
mAs não A rede sociAl) em smArtphones

Acesso A notíciAs online
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Fonte: Debate Digital 2013 — Emergência do Consumidor Digital Multitarefas, da KPMG Internacional

ículo online oficial da Olimpíada de Lon-
dres, Arrigoni aponta “a incrível força do 
Brasil” na internet. E, enquanto a hashtag 
#olympics atingiu picos de 700 mil citações 
por dia, a #lutochorao, em homenagem ao 
músico brasileiro Chorão, que faleceu re-
centemente, superou 700 mil só no Brasil. 
“Aqui isso é cotidiano. Temos tudo para ser 
sucesso, se der certo o 4G”, aposta.

Já Gabriel Borges (mais conhecido co-
mo GB), cofundador e CEO da agência 
Ampfy, também especializada em redes 
sociais, aponta a força dos meios de co-
municação para impulsionar o diálogo 
online. “Há um grande entusiasmo em 
sediar o evento, mas a audiência in loco 
é restrita. A maioria vai acompanhar pela 
TV, e aí surge o fenômeno da segunda te-
la. É natural comentar a experiência com 
os demais”, analisa. Exatamente por isso a 
movimentação nas redes sociais duran-
te os jogos deve ser intensa, assim como 
antes e depois das partidas. Para Borges, 
o Twitter será tão importante quanto o 
Face book, por facilitar a interação em  real 
time e em nível global. Foi o que aconte-
ceu durante a transmissão da entrega do 
Oscar, por exemplo. 

Ribenboim considera que os eventos 
esportivos a se realizarem daqui até 2016 
representam a possibilidade de o País fa-
zer seu show case. “É uma grande opor-
tunidade para governo e organizadores 
mostrarem o Brasil, porque teremos uma 
massa olhando para o País”, lembra.

A Copa das Confederações é encara-
da como um piloto do que acontecerá 
em 2014. “Vai ser uma amostra, mesmo 
se tratando de um evento que não tem a 
mesma força do Mundial e no qual o Bra-
sil não tem tradição”, acredita Arrigoni, 
que também não espera grande desta-
que nos quesitos mobile e segunda tela.

A expectativa de GB não é diferente. 
“A Copa das Confederações vai acabar 
mostrando uma vivência similar ao que 
ocorrerá na Copa do Mundo, mas com 
intensidade e dimensão menores.” O di-
retor-geral do Twitter, por seu lado, apos-
ta que os resultados do torneio de 2013 
vão surpreender e informa que os patro-
cinadores já se movimentavam antes da 
competição.

Engajamento
“Acredito que, até a Copa, vamos parar 

de falar em redes sociais.” A provocação é 

de Fernando Teixeira, da Grey141, que ci-
ta como exemplo os sites de notícias, nos 
quais o internauta pode comentar maté-
rias e ver quantas pessoas gostaram e com-
partilharam determinado conteúdo. “Isso 
é site, é notícia, pode ser mobile e ao mes-
mo tempo social”, define. Por isso, na sua 
visão, não faz mais sentido essa separação 
— e fará menos ainda no futuro. 

Com a expansão do digital, o que ele 
chama de “comportamento social” será 
levado para todos os lugares. “Seja no te-
lão do estádio, nas pessoas comemoran-
do gols, indo e voltando do jogo, filmando 
e dividindo com os amigos.” Nesse cená-
rio, ele considera que a maior vitória di-
gital será o engajamento e a divulgação 
de conteúdos livres das limitações de uso 
de marca. “A comunicação entre pessoas  
ganha tamanha força que ninguém vai 
ligar para o que se pode ou não falar na 
TV. Essa vai ser a diferença: a informação 
‘líquida’ será muito grande, social e rele-
vante para as pessoas”, prevê Teixeira, ci-
tando como exemplo as milhares de fo-
tos postadas em redes sociais durante o 
festival Lollapalooza 2013, em São Paulo.Guilherme Ribenboim, do Twitter: movimento na Copa será mais forte que em eventos anteriores   
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem Especial: Marketing esportivo, São Paulo, p. , 10 jun. 2013.




