marketing

cio

na

is.

Daniel Marenco/Folhapress

Léo Pinheiro/Futura Press/Folhapress

Pedro Ladeira/Folhapress

J Duran Machfee/Futura Press/Folhapress

26

ca

Multidão ganha as ruas de SP. Ao lado, de cima para baixo: cartazes com os slogans apropriados; invasão do Congresso; fogo nas ruas do Rio
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E o gigante foi para as ruas

Colaborou Lena Castellón (de Cannes)

Jonas Furtado
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A revolução não será televisionada
A série de manifestações representou
também um marco na forma de se consumir, distribuir e produzir conteúdo. Pela primeira vez, no Brasil, um evento dessas proporções foi organizado, noticiado e analisado pelas redes sociais — a uma velocidade
não absorvida pela mídia tradicional, que
se viu disputando a atenção do telespectador com relatos via Facebook, Twitter e até
Instagram. Grupos e páginas foram criadas
na rede de Mark Zuckerberg para oferecer
informações, pontos de primeiros socorros,
fotos e histórias diretamente das ruas, sem
o intermédio de uma empresa de mídia. O
streaming da GloboNews via Globo.com,
por exemplo, acontecia simultaneamente
ao de cidadãos anônimos que, devidamente amparados por smartphones, mostravam o pulso das ruasainda mais de perto.
Mesmo adotando, em geral, tom favorável à indignação pública, os veículos viraram alvo direto dos mais exaltados: SBT e
Record tiveram carros de reportagem queimados e repórteres da TV Globo, temendo
ataques, foram às ruas com microfones sem
a canopla com a logomarca da emissora.
É difícil prever os rumos da maior onda de protestos populares desde a redemocratização do País, nos anos 1980. Seja
qual for a proporção que as revoltas tomem
nos próximos dias, a semana passada provou que marcas, veículos e agências estarão diretamente envolvidas no desenrolar
dos fatos — queiram ou não.

Embora Tripodi, da Coca-Cola, não
acredite no cancelamento da Copa
das Confederações, a transformação
dos gastos públicos para a realização
dos torneios da Fifa em símbolo do
repúdio popular representa uma
questão sensível a qualquer marca
associada aos eventos.
Na sexta-feira 21, após o
apedrejamento, em Salvador, de
dois ônibus que transportavam
integrantes da entidade máxima do
futebol, ganhou força o rumor de
que o torneio poderia ser suspenso
ou transferido para outro país —
possibilidade rechaçada por meio de
comunicado oficial.
Enquanto desmentia os boatos, a
Fifa convocou reunião de emergência
com seus parceiros e patrocinadores
da competição. No encontro, os
executivos de marketing da entidade
estabeleceram novas diretrizes na
logística de locomoção, para reduzir
a exposição dos convidados aos
tumultos, e informou às empresas
os resultados das conversas com
representantes do governo quanto ao
aumento da segurança exigido para a
continuidade da competição — teriam
recebido a garantia de que as Forças
Armadas ocupariam os entornos dos
estádios, caso necessário.
Três representantes de parceiros da
Fifa, que preferiram não se identificar,
confirmaram ao Meio & Mensagem
que os confrontos têm amedrontado
os convidados, especialmente
os estrangeiros. Mudanças nos
itinerários e nos horários de chegada
aos locais das partidas e a escolta
dos patrocinadores por batedores da
Polícia Militar foram colocados em
prática no jogo de sábado 22, entre
Brasil e Itália.
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Protestos envolvem a indústria da comunicação e afetam patrocinadores da Copa
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vemos tentar dirigir ou captar a percepção
disso para nós. Não é legítimo”, afirma Alexandre Gama, presidente da Neogama e
idealizador do Gigante Adormecido. Para
ele, trata-se de um exemplo da “antropofagia do brasileiro, que consegue deglutir as
influências que estão ao redor para fazer
outra coisa com elas”.
Para João Ciaco, diretor de marketing da
Fiat, “uma vez que colocamos uma campanha na rua, a campanha não é mais nossa,
e sim do povo”. Mas ele reforça que “‘Vem
pra rua’ foi pensada com foco exclusivo na
alegria e paixão que o esporte desperta nos
brasileiros”. Rumores ao longo da semana
davam conta de que a montadora decididira suspender a campanha antes do previsto. A especulação foi negada e rebatida
com a informação de que o plano de mídia
previa inserções entre a primeira semana de
maio e o sábado 21. A Copa das Confederações, no entanto, segue até o domingo 30.
Outros danos foram mais tangíveis. No
protesto da noite de terça-feira 18, manifestantes queimaram um painel que a Coca-Cola, patrocinadora da Copa do Mundo,
mantinha na Praça do Ciclista, na avenida
Paulista. Em Cannes, o CMO global da companhia, Joe Tripodi, disse ao Meio & Mensagem que há um comitê de crise na Coca-Cola a par da situação. “Foi um ataque
isolado. Estou recebendo relatórios regulares”, minimizou. Para Martin Sorrell, CEO
do WPP (cujas redes Ogilvy e JWT atendem a marca globalmente), em momentos de hostilidade é necessário investir em
comunicação. “Falam que o grande desafio é o digital e seu avanço. Mas as marcas
devem incorporar propósitos sociais. Esse
é o desafio”, defendeu. “As companhias de-
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brasileiro foi às ruas. Não para celebrar
a Copa das Confederações, como desejavam a Fifa e as marcas patrocinadoras do
evento, mas para protestar. A massa de manifestantes superou com folga a de torcedores nos estádios para assistir aos jogos: se
considerados apenas os atos da segunda-feira 17 e da quinta-feira 20, foram cerca
de 1,5 milhão de pessoas – contra 392 mil
espectadores nos oito jogos realizados pelo
País entre os dias 15 e 21 de junho.
Até o fechamento desta reportagem, na
tarde do sábado 22, duas pessoas morreram em decorrência dos levantes, convocados originalmente para exigir a redução
dos preços das tarifas de transporte público. A presidente Dilma Rousseff fez um pronunciamento na noite da sexta-feira 21 para
demonstrar abertura ao diálogo quanto às
demandas populares manifestadas ao longo
da semana. Antes, na terça-feira 18, se reuniu com o ex-presidente Lula e o marqueteiro João Santana, em São Paulo. Em pauta,
uma estratégia de gerenciamento de crise
para reduzir danos à imagem do governo.
A eclosão de conflitos pelas ruas não
poupou a indústria da comunicação. A começar pela apropriação de dois conceitos
publicitários como hinos do movimento:
“O gigante acordou” (criado pela Neogama/BBH para o uísque Johnnie Walker, em
2011, numa referência à ascensão econômica do País) e “Vem pra rua”, comercial da
Fiat que, com as cenas de vias abarrotadas
de gente e a adoção da hashtag #vemprarua pelos manifestantes, parece uma versão divertida dos protestos, embora tenha
sido lançado um mês antes.
“As pessoas construíram a mensagem
para elas. Não temos o que falar nem de-
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Por beatriz lorente blorente@grupomm.com.br e eduardo DUARTE zanelato ezanelato@grupomm.com.br
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Patrocinadores
na berlinda

vem se envolver nas demandas, sobretudo
quando há pressões.”

Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 35, n. 1565, p. 26, 24 jun. 2013.
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