
Paul Alexander — Porque o mercado in
ternacional equivale hoje a 25% de nossa 
receita. Há quatro anos tivemos reuniões 
com todos os chefes de comunicação e ge
rentes de marketing internacionais e for
mulamos um pacote de estratégias. Qua
se todos concordaram que precisávamos 
construir awareness de marca, mas não 
sabíamos muito bem como. Avaliamos 
possibilidades na Cruz Vermelha, na Fór
mula 1 e até mesmo com celebridades, 
como Oprah e Will Smith. Mas a maioria 
considerou que a Copa do Mundo reunia 
as melhores oportunidades.

anos a fio, logo, funciona para elas. Tam
bém conversamos com a Deloitte, que foi 
muito prestativa, explicando por que es
teve envolvida com os Jogos Olímpicos, 
mas também deu boas informações pa
ra Copa do Mundo.

da outra ação. Estamos aprendendo mui
to com o que chamo de “saudável para
nóia" Afinal, somos patrocinadores pela 
primeira vez e trabalhar com a Fifa tem 
sido uma grande aula. Criamos uma equi
pe que possa alavancar o que estamos 
fazendo, definindo os responsáveis pa
ra cada peça e as formas de auxiliarmos 
uns aos outros. Tem sido positivamente 
surpreendente. O mais agradável é perce
ber como essa experiência pode reforçar 
o marketing e as vendas. Somos uma em
presa muito descentralizada e gostamos 
de dar às pessoas autonomia para fazer 
o necessário para construir bons negó
cios. Mas a Fifa quer, justamente, unir as 
pessoas em prol de uma ideia. Daí vem 
a força da estratégia, observar toda essa 
energia empregada de modo direcionado.

Alexander — Um pouco: quando tra
balhei nas sopas Campbell, a empresa 
patrocinou a National Football League 
(NFL). Na ocasião, aprendi que ativa
ção é a chave do patrocínio esportivo. 
Hoje, estar próximo ao logo da Fifa, dos 
escudos ou nas placas do estádio é óti
mo, mas não se traduz em negócios. A 
questão é o que você faz a partir disso. 
Na Campbell investimos muito tempo 
com o pessoal de vendas e com as agên
cias, promovendo diversão, levando os 
colaboradores aos jogos, convidando- 
-os a eventos com os jogadores, levan
do-os ao Superbowl. Aprendi que é re
almente a ativação que faz diferença, 
não o patrocínio em si. Costumam di
zer que se deve gastar até quatro vezes 
o valor do patrocínio para que funcio
ne, mas eu não concordo. Pelo menos 
não é o nosso caso. Depende muito do 
target e das metas.

Alexander — Com os funcionários, sim. 
Todos mencionam o orgulho de ter a Li
berty no patrocínio de um evento desses. 
O engajamento também está muito alto. 
Não é fácil encontrar dados visíveis, mas 
o patrocínio, no que é mais aparente, es
tá funcionando. Outro benefício visível é 
para o cliente no Chile, na Colômbia, em 
Portugal, na Espanha, na Venezuela... Nas 
placas dos jogos, aparece o mesmo nome: 
Liberty Seguros, uma marca comum em 
todo o mercado latino.

Alexander — Foi justamente o patrocínio 
à Copa que ajudou a asfaltar o caminho 
para o time olímpico, acordo que assina
mos em janeiro. Graças ao bom trabalho 
com o torneio de futebol até agora, tive 
estofo para ir ao conselho e dizer: "Escu
te, ainda não chegamos lá, mas estamos 
indo bem. Sei o que fazemos e acho que 
também deveríamos investir nos Jogos 
Olímpicos" Estamos, portanto, patroci
nando a equipe americana agora em So- 
chi (na Rússia, sede das Olimpíadas de In
verno de 2014) e até os Jogos do Rio, em 
2016. Foi, simplesmente, uma confluên
cia de eventos muito feliz.

Alexander — Muitas (risos). É muito in
teressante trabalhar com a Fifa. Quando 
você acha que está trabalhando no pra
zo, algo acontece muito rápido, deman-

Alexander — Sim, num segundo momen
to. Mas o primeiro lugar onde esse traba
lho funciona é com a equipe. Temos 50 
mil funcionários, aproximadamente 39 
mil nos EUA e 11 mil nos escritórios in
ternacionais. Quando falamos com eles, 
aqui ou fora, todos se mostram muito fe
lizes com o patrocínio à Copa. Claro, após 
isso vem o brandtracking para ver onde 
a marca tem sido impulsionada. É o que 
estamos fazendo agora para saber o im
pacto, não só da Copa, mas também do 
marketing em si. Como nunca fizemos um 
patrocínio dessa escala antes, os funcio
nários são nosso primeiro interesse. São 
conexões esparsas que a Copa do Mun
do pode ajudar a unir, de um modo que 
poucas estratégias poderiam. Mas, claro, 
também verificamos oportunidades entre 
corretores e venda direta ao consumidor.

Alexander — Sim, muitos. Numa con
ferência da Nike, conheci o chefe de 
marketing da AB Inbev, que me apresen
tou o diretor jurídico da MasterCard, en
tre outras pessoas. Conversamos sobre os 
benefícios, os tradeoffs... Também conver
samos com a Budweiser, que nos mostrou 
suas pesquisas em investimentos, como 
trabalharam ativação e coisas que um pa
trocinador de primeira viagem deve con
siderar. Foi o melhor estudo de case que 
fizemos. Também conhecemos os proje
tos de Visa, Coca-Cola, McDonald’s, entre 
outros. As grandes marcas nos encoraja
ram muito. Elas têm se envolvido nisso
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Alexander — A sede da Copa do Mundo 
foi anunciada em 2007, mas só assina
mos com a Fifa em 2011. Se tivéssemos 
nos aproximado antes, talvez pudésse
mos ter contribuído para uma opinião ou 
um ponto de vista de valor para as cons
truções. Mas quando chegamos a maio
ria das obras já estava encaminhada. De 
qualquer forma, não há essa contrapar
tida no patrocínio. O contrato com a Fi
fa só envolve ativação de marca e tem li
nhas comerciais muito definidas.

Alexander — A Liberty começou há cem 
anos como uma empresa de compensação 
trabalhista, ajudando as pessoas a volta
rem a seus ofícios depois de terem sofrido 
algum acidente ou interrupção. A partir 
disso, desenvolvemos pesquisas de redu
ção de danos e criamos até um centro de 
estudos. Há muitos anos nos dedicamos 
também a pesquisar segurança no trân
sito, em parceria com instituições como 
MIT e Harvard. Os resultados dessas pes
quisas são compartilhados com nossos di
versos escritórios mundo afora. É uma das 
melhores maneiras que podemos ajudar, 
fornecendo o tipo correto de informação. 
Desenvolvemos, por exemplo, uma rou
pa em que o motorista, ao vesti-la, repli
ca as sensações de um idoso ao volante, 
com tempo de reação menor. Fizemos al
gumas demonstrações nos EUA com esse 
equipamento, para mostrar às pessoas a 
importância de se dirigir com precaução 
e fazer sempre exames de vista, especial
mente pessoas mais velhas. Educação in
fantil também entra em nossos projetos.

Alexander — Ao se pesquisar o custo e a 
cobertura de um seguro da Liberty, tudo 
é acessível online. É um recurso bastan
te universal. No entanto, quando, de fa
to, quer comprar uma apólice, o cliente 
prefere falar com um ser humano. Que
remos ter certeza de que sempre estará 
ao alcance uma pessoa com o conheci
mento certo, deixando sempre claro que 
não estamos ali necessariamente para 
dar o produto mais barato, mas a melhor 
cobertura pelo melhor preço.

Alexander — Sim. Ano passado levei um 
grupo de marketing às sedes do Facebook 
e do Linkedln, para entrosar mais essa 
equipe com assuntos relacionados a mí
dias sociais. Perto de 30 pessoas viram 
como eles trabalham e algumas ideias 
inspiradoras. Sempre defendemos que o 
Facebook é uma plataforma interessante 
para ativação durante a Copa. Isso seria 
realizado mesmo sem a visita. Mas acre

Alexander — Exatamente por isso que 
um patrocínio como este é tão importan-

dito que o trabalho de marketing ficou 
mais fácil após passarmos lá, ficou mais 
entrosado às ferramentas dessas plata
formas. E o mercado brasileiro tem usa
do o Facebook da forma mais arrojada. 
É o melhor lugar, na melhor época, para 
se experimentar esse tipo de afinidade e 
divulgar a marca. Neste ano visitamos a 
Dell e eles têm um Centro de Comando 
de Mídias Sociais, com pessoas focadas 
no que se fala de suas marcas nessas re
des. Queremos criar um departamento 
similar para verificar as melhores métri
cas, monitorar as redes, envolver outras 
áreas da empresa... Não é difícil encon
trar as melhores práticas no mercado e é 
bacana que existam pessoas dispostas a 
compartilhar informação nesse sentido.

te. Temos de fazer algumas coisas que nos 
dê uma tonalidade diferente. É isso que 
esperamos da exposição durante o tor
neio. Em termos de estratégia, produto 
ou venda, não posso dizer, mas acredito 
que, em termos de conhecimento local, 
isso é uma das coisas que vão nos dife
renciar das empresas ligadas a bancos e, 
mesmo, de outras seguradoras.

Alexander - Vim para a Liberty há cinco 
anos, e nunca havia trabalhado com se
guros. Tem sido fantástico. E a primeira 
empresa na qual trabalho com a capa

cidade de realizar projetos rapidamen
te. O patrocínio da Copa foi lançado em 
apenas oito meses. Olimpíada: seis me
ses. Outra coisa boa é que não sou nada 
controlador. Eu me vejo mais como um 
ponto de contato, pegando ideias de um 
lugar e levando a outro, ajudando a defi
nir recursos. A área de comunicação tem 
a melhor visão sobre o que está aconte
cendo em toda a empresa, o que nos dá 
uma dimensão dos projetos internacio
nais que nenhum outro departamento 
tem. Você não pode mais fazer marketing 
só comandando e controlando. Não dá, é 
muito complexo, tem muitas instâncias di
ferentes no jogo. Então, para fazer a mar
ca crescer, você tem de ser um facilitador. 
E isso é o que eu gosto no meu trabalho.

"O mercado brasileiro tem usado o Facebook da forma 
mais arrojada. É o melhor lugar, na melhor época, para se 
experimentar esse tipo de afinidade e divulgar a marca"

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
. 

 

cleide.gama
Caixa de texto

Caixa de texto
Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 35, n. 1566, p. 8-9 , 1 jul. 2013.




