
Durante as negociações
para a Copa do Mundo,
as empresas levarão
em consideração
esta experiência.
Mas não dá para
dizer que alguma delas
irá desistir de investir
neste tipo de evento.”
PedroDaniel
Consultor da BDO Brasil

“
Atrelar sua marca a um evento
que é alvo de protestos, definitiva-
mente, é um mau negócio. O even-
to da Copa das Confederações con-
firmou o que especialistas de mar-
keting já previam: que as manifes-
tações durante o teste para a Copa
do Mundo poderia impactar a re-
ceita das empresas. Segundo estu-
do feito pela Nielsen, que o Brasil
Econômico obteve em primeira
mão, houve uma rejeição instantâ-
nea dos consumidores brasileiros
às marcas nacionais que atrela-
ram seus produtos ao evento. Jun-
to da reprovação às empresas,
também mudou a percepção quan-
to à própria Copa, que até 2012,
era amplamente favorável.

De acordo com a pesquisa, em
2012, aprovavam a realização da
Copa do Mundo 2014 no Brasil
71% dos consumidores. Do univer-
so pesquisado, achavam um mau
custo-benefício 33%. Já em rela-
ção às marcas nacionais que anun-
ciaram no evento, apoiavam as
marcas patrocinadoras 67%, sen-
do que 57% diziam que compra-
riam artigos daquela marca. A re-
jeição era de apenas 3%.

Em outra pesquisa, desta vez,
realizada após o fim da Copa das
Confederações, em julho deste
ano, o cenário virou de ponta ca-
beça. Agora, aprovam a realização
da Copa do Mundo 45% das pes-
soas ouvidas, e 61%delas veem
um mau custo-benefício. Quanto
às marcas, apenas 32% dizem
apoiá-las, e 31% afirmam que
comprariam seus artigos. A rejei-
ção, por sua vez, saltou para 22%
do total de entrevistados.

Para realizar o estudo, a Niel-
sen ouviu 1.420 pessoas, nas seis
cidades sede da Copa das Confede-
rações, além de São Paulo, duran-
te o mês de julho. Ele foi anuncia-
do, ontem, durante encontro da
Academia Brasileira de Eventos e
Turismo, na capital paulista.

No último mês, a Ambev, justa-
mente uma das marcas que atrela-
ram sua imagem ao evento, se sur-
preendeu frente às fracas vendas
durante a realização do evento tes-
te em junho. Ao explicar o resulta-
do durante a divulgação do balan-
ço do segundo trimestre, Nelson
Jamel, vice-presidente financei-
ro da companhia, afirmou que as
ações para a Copa das Confedera-
ções foram um teste. “Quando o
volume (de vendas) não cresce,
uma série de desdobramentos tor-
nam a operação mais cara. Já vi-
mos em que precisamos melho-
rar”, avaliou à época.

Analistas do mercado finan-
ceiro dizem ser difícil relacionar
a frustração no volume de ven-
das da Ambev com as manifesta-

ções. Mas, Mário Sergio Ruggie-
ro, diretor da Nielsen Sports, ava-
lia que a mensagem é clara. “Se-
rá preciso mudar a comunicação
com os consumidores”, diz.

O alvo da pesquisa foram em-
presas que anunciaram em televi-
são durante a transmissão de jogos
em rede aberta. Muitas delas, ques-
tionadas sobre os resultados dos es-
tudos, se mostraram surpresas,
mas a maioria preferiu não se pro-
nunciar até que ele seja publicado.

A Vivo, uma das companhias
patrocinadoras, limitou-se a di-
zer que continuará investindo em
marketing durante os grandes
eventos. “A Vivo não conhece,
nem analisou a pesquisa em ques-
tão, e segue apoiando o Esporte e
a Seleção Brasileira de Futebol.”

Para Pedro Daniel, consultor da
BDO Brasil, o impacto nas marcas
é passageiro e relacionado, exclusi-
vamente, às manifestações. “É ce-
do para falar que as empresas sofre-
rão por um período mais longo.
Conceitualmente, estar com sua
marca atrelada a um evento que é
alvo de protestos é ruim, mas as
manifestações contra a Copa do
Mundo foram algo pontual”, ava-
lia. Para a Copa, completa Daniel,
as empresas investirão ainda mais
do que o evento teste, independen-
te destes desdobramentos. “Se al-
go pior acontecer, certamente o
tombo das marcas será maior.”

Gustavo Machado
gmachado@brasileconomico.com.br
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São Paulo, 08 de Agosto de 2.013.
COMUNICADO

O SUBPREFEITO DE CAMPO LIMPO, SR. TRAJANO CONRADO CARNEIRO
NETO, no uso de suas atribuições legais, COMUNICA a realização dos certames
abaixo:
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° 005/SP-CL/2013
PROCESSO: 2008-0.114.995-5
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO
DE GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS NA RUA JANUÁRIO ZÍNGARO -
SUBPREFEITURA DE CAMPO LIMPO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS
DE 1ª LINHA E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA.
ENTREGA DAS PROPOSTAS: 30/08/2013 até às 13:00 horas.
ABERTURA PÚBLICA: 30/08/2013 às 14:00 horas.
LOCAL: PMSP SUBPREFEITURA CAMPO LIMPO - Rua Nossa Senhora do Bom
Conselho, n° 59 - Jardim Laranjal - São Paulo - SP.

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO
DAS SUBPREFEITURAS

SUBPREFEITURA CAMPO LIMPO

MarioRuggiero: rejeiçãoàsmarcasdisparoucomosprotestos

ViaVarejo S.A.
CNPJ/MF nº 33.041.260/0652-90 – NIRE 35.300.394.925

Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária
Ficam convocados os senhores acionistas da Via Varejo S.A. (“Companhia”) a se reunirem em Assembleia Geral
Extraordinária (“AGE”), a ser realizada no dia 22 de agosto de 2013, às 10:00 horas, na sede social da Companhia,
localizada na Cidade de São Caetano do Sul, Estado de São Paulo, na Rua João Pessoa, nº 83, Centro, a fim de
deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (a) Eleição do Sr. Ronaldo Iabrudi dos Santos Pereira para membro do
Conselho de Administração da Companhia em substituição ao Sr. Abílio dos Santos Diniz. Informações Gerais:
Os acionistas e seus representantes legais deverão comparecer à AGE munidos dos documentos hábeis de
identidade. Aos acionistas que se farão representar por meio de procuração, requeremos o envio do instrumento
de mandato outorgado na forma da lei com 72 (setenta e duas) horas de antecedência da AGE, ao Departamento
Jurídico Societário da Companhia, na Rua João Pessoa, nº 83, mezanino, Centro, no Município de São Caetano
do Sul, Estado de São Paulo, sob protocolo. De acordo com o artigo 141 da Lei das S.A., artigo 3º da Instrução
Normativa CVM nº 165/91, conforme alterada, e com o artigo 4º da Instrução Normativa CVM nº 481/2009, é
facultado aos acionistas representando, no mínimo, 5% (cinco por cento) do capital social da Companhia requerer,
até 48 (quarenta e oito) horas antes da AGE, a adoção do processo de voto múltiplo para a eleição dos membros do
Conselho de Administração. Encontra-se à disposição dos Senhores Acionistas, na sede social da Companhia, na
página de relações de investidores da Companhia (www.viavarejo.com.br/ri) e na página da Comissão de Valores
Mobiliários - CVM (www.cvm.gov.br), conforme artigos 124 e 135 da Lei nº 6404/76 e Instrução CVM 481/09, cópia
dos documentos correlatos referentes à matéria constante da presente Ordem do Dia.

São Caetano do Sul, 06 de agosto de 2013.
Michael Klein

Presidente do Conselho de Administração

Aumenta rejeição a marcas
atreladas à Copa, diz Nielsen

PERCEPÇÃO ( %)

JUL-12 JUL-13

Evento

Apoiam 71 45
Veem baixo
custo/benefício

33 61

Marcas

Favoráveis 67 32
Comprariam um produto 57 31
Reprovam 3 22

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO

DA 19ª REGIÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO/SRP

Nº. 27/2013
P.A. 31.417/2013 UASG 080022 -
Objeto: Eventual Aquisição de utensílios
de copa e cozinha para o ano de 2013.
Data da Sessão: 26.08.2013, às 10h00.
Local, Informações/cópias do Edital: Av.
da Paz, 2076, sl. 603, Centro,
Maceió-AL – Tel.: (82) 2121-8182. Das
08h às 14h ou sites www.trt19.jus.br,
www.comprasnet.gov.br.

Maria Nely Duarte Ribeiro
Pregoeira

Estudo feito com consumidores mostra reprovação a empresas nacionais que anunciaram durante o evento teste
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 9, 10 e 11 ago. 2013, Empresas, p. 14.




