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Entre aqueles que frequentam os estádios, 74% mantêm na memória as marcas expostas no gramado, segundo pesquisa feita pela agência Box 1824

Guilherme Serodio
Do Rio

A publicidade em rádio, TV e
nos gramados ajuda o torcedor
a associar o nome de uma marca
ao futebol. É o que aponta uma
pesquisa realizada pela agência
paulista Box 1824, que também
detectou presença importante
das mulheres nos estádios.

A sondagem mostra que as
mulheres são um grupo que não
pode ser ignorada quando se fa-
la de futebol. Elas são 43% do
público dos estádios, aponta a
pesquisa que será divulgada ho-
je. Foram entrevistadas 1.300
pessoas nos Estados do Rio de
Janeiro e de São Paulo.

Para a vice-presidente de ope-
rações da agência Box 1824, Cris-
tina Brand, os dados mostram
que há espaço para as empresas
investirem em marketing espor-

tivo mirando diferentes públi-
cos, entre eles o feminino.

“As marcas precisam entender
que o marketing de futebol não é
mais restrito apenas aos ho-
mens”, diz. “Há uma mudança de
comportamento. Há novas confi-
gurações familiares e um novo
papel da mulher nas gerações
mais recentes. As mulheres são
frequentadoras de estádios, mas
crianças e idoso s também são ca-
da vez mais vistos dentro dos es-
tádios”, diz a executiva.

A sondagem encomendada pela
Rádio Globo indica que 79% dos tor-
cedores guardam os nomes das em-
presa que patrocinam as transmis-
sões de TV e rádio das partidas. Já as
patrocinadoras das equipes são lem-
bradas por apenas 64% dos fãs.

Entre aqueles que frequentam os
estádios, 74% mantêm na memória
as marcas expostas no gramado. Se-
gundo o levantamento, 39% dos

torcedores vão a estádios de futebol
mais de uma vez por mês.

A pesquisa também verificou a
percepção do torcedor em rela-
ção às empresas que associam
suas marcas aos clubes. A maio-
ria, 52,66%, são indiferentes às
marcas patrocinadoras na hora
da compra e 17,55 % compram
produtos ou serviço de marcas
que patrocinem outros times, se
a qualidade for superior.

Mas há os que levam a fidelida-
de dos gramados para as com-
pras. Dos entrevistados, 27,36%
preferem produtos das empresas
que apoiam seus clubes. Mais ra-
dicais, 2,5% afirmam recusarem-
se a comprar de marcas que pa-
trocinem outras equipes.

Para Cristina, o percentual de
pessoas que frequenta estádios
não é pequeno se levarmos em
conta as possibilidades disponí-
veis para acompanhar não só as

partidas como o dia a dia dos clu-
bes através dos veículos de co-
municação e mídias sociais.

Entre os torcedores que não fre-
quentam os estádios, a transmissão
pela TV ainda é a forma mais co-
mum de acompanhar o desempe-
nho de seu time. A TV aberta é utili-
zada constantemente por 96% dos
entrevistados para assistir às parti-
das. Apenas 55% lembram do rádio.

Para o diretor de mercado e no-
vos negócios do Sistema Globo de
Rádio, José Luiz Silva, a sondagem
mostra que a publicidade dentro
dos estádios é menos eficaz para
atingir o público. “Ter sua marca
na TV é a [forma] mais eficiente de
anunciar no futebol”, diz Silva. “Se
você é um anunciante que tem di-
nheiro para fazer anúncio na TV,
não há investimento melhor a ser
feito, mas se precisa racionalizar
seu investimento os outros espa-
ços são interessantes”, comenta.

Electrolux estuda no
Paraná investimento
de R$ 250 milhões
E l et ro d o m é st i c o s
Lorenna Rodrigues
De Curitiba

A Electrolux estuda construir
uma nova fábrica em Rio Negro,
no sul do Paraná. Um protocolo
de intenções foi assinado ontem
com o governo estadual, que se
comprometeu a dar incentivos
fiscais, como redução do Impos-
to sobre Circulação de Mercado-
rias e Serviços (ICMS ).

Segundo apurou o Va l o r , os
estudos apresentados ao gover-
no paranaense apontam investi-
mento de R$ 250 milhões para a
construção da unidade, que pro-
duzirá refrigeradores, freezers e
máquinas de lavar. Serão criados
cerca de 600 empregos diretos e
outras duas mil vagas indiretas.

A empresa não confirma o
montante a ser investido e infor-
mou que a construção da fábrica
ainda depende de aval da matriz,

na Suécia. “O que fizemos hoje
[ontem] é o primeiro passo para
estudar a viabilidade da fábrica”,
afirmou o vice-presidente finan-
ceiro para a América Latina da
Electrolux, Adriano Moura.

Segundo o executivo, a multi-
nacional conversa com outros
governos estaduais para a expan-
são da estrutura de produção da
Electrolux no país, mas não há
uma disputa pelo projeto desti-
nado ao Paraná. Atualmente, a
empresa tem duas fábricas no Pa-
raná, além de unidades em São
Carlos (SP) e Manaus (AM).

Na semana passada, um depó-
sito de refrigeradores e freezers
da empresa pegou fogo em Curi-
tiba. Outro depósito será cons-
truído no mesmo local.

A Electrolux é a vice-líder do
setor no Brasil, com 22% de parti-
cipação de mercado, atrás da
Whirpool, dona das marcas Bras -
temp e Consul, que detém 32%,
segundo a E u r o m o n i t o r.

Pe s q u i s a Publicidade em rádio, TV e nos gramados ajuda a fortalecer marcas

Mulher é 43% do público
de futebol nos estádios Petrobras perde valor e

Corona lidera ranking
América Latina
Marina Falcão
De São Paulo

A marca de cerveja Corona, do
México, passou a Pe t r o b r a s e as-
sumiu o posto de marca mais va-
liosa da América Latina no ran-
king da Millward Brown, do gru-
po W P P, anunciado ontem.

A Corona pertence ao Grupo
M o d e l o, comprado no ano passa-
do pela AB Inbev, dona da brasilei-
ra A m b e v. Segundo o levantamen-
to, o valor da marca mexicana au-
mentou 29%, para US$ 6,6 bilhões,
devido à forte performance finan-
ceira da sua controladora e ao sóli-
do posicionamento de seu nome,
que é popular em todo o mundo.

Líder do ranking no ano passa-
do, com valor de US$ 10,6 bilhões,

a marca Petrobras caiu para quarto
lugar, avaliada agora em US$ 5,8
bilhões. A queda de 45% é atribuí-
da pela Millward Brown às finan-
ças da companhia e à desvaloriza-
ção das commodities em todo
mercado internacional.

A também mexicana Te l c e l , de
telecomunicações, ficou no se-
gundo lugar da lista, avaliada em
US$ 6,57 bilhões. Em terceiro
vem brasileira Skol, da Ambev. O
valor da marca de cerveja foi esti-
mado em US$ 6,52 bilhões.

Além de Skol e Petrobras, os
bancos Bradesco e Itaú apare -
cem entre as dez marcas mais
valiosas, no sexto e oitavo lugar,
respectivamente.

Entre os países latino-ameri-
canos, o Brasil foi o segundo
com mais marcas de alto valor,
atrás do México.

Apesar da economia fraca,
há demanda para “luxos”
C o m p o r t a m e n to
Richard Lapper
Financial Times

Quer vendam automóveis ou
máquinas de lavar roupa, xampus
ou cremes faciais, nos últimos anos
ficou difícil para as companhias in-
ternacionais de bens de consumo
ignorar o Brasil. Consumidores de
baixa renda estão comprando pra-
ticamente de tudo, e se mostram
cada vez mais interessados em pro-
dutos relativamente caros.

É uma tendência que perma-
nece intacta apesar de dois anos
de estagnação econômica. O au-
mento das preocupações com a
inflação e uma queda da taxa de
investimentos abalaram a con-
fiança do consumidor e a popula-
ridade do governo, com uma on-
da de protestos em junho expon-
do o grau de descontentamento.

Mesmo assim, todas as evidên-
cias sugerem que o caso de amor
dos brasileiros com produtos de
luxo continua inabalado. Uma
pesquisa feita no mês passado
pelo LatAm Confidential, um ser-
viço de pesquisas do “Financial
Ti m e s ” sobre os hábitos de com-
pra de alimentos dos latino-ame-
ricanos, mostrou que embora os
gastos estejam sob pressão, os
brasileiros ainda querem produ-
tos caros e de alta qualidade.

Dos 6.500 latino-americanos
que participaram da pesquisa,
51,2% disseram que o preço é a con-
sideração mais importante, com o
custo sendo uma consideração
particularmente importante na Ar-
gentina, onde as pressões inflacio-
nárias vêm aumentando muito.

Mas a qualidade dos alimentos e
questões relacionadas a dietas estão
no rol das preocupações secundá-
rias, embora, importantes no Brasil.

A qualidade é a principal preo-
cupação de 40% dos pesquisados,
em comparação a 46,7% que ve-
em o preço como uma grande
questão. Um em cada 15 consu-
midores brasileiros vê a saúde e a
dieta como os fatores mais im-
portantes na compra de alimen-
tos, uma proporção muito maior
do que nos outros cinco países
em que a pesquisa foi feita.

E mais: os hábitos brasileiros
podem estar se espalhando. Na
pesquisa do “FT ”, 35,2% dos pe-
ruanos disseram que a qualidade
é o mais importante para eles, em
comparação a 40% que disseram
que o preço é o mais importante.

Embora apenas 28,7% dos me-
xicanos tenham a qualidade co-
mo sua principal preocupação
ao comprar alimentos, analistas
afirmam que os consumidores
de baixa renda estão se tornando
mais seletivos, talvez porque as
famílias de baixa renda que já al-
cançaram uma posição social
melhor estejam ansiosas por de-
monstrar que estão em melhores
condições que seus parentes.

Gerard Schoor, que comanda
o escritório da consultoria Inte-
gration na Cidade do México,
diz: “Muita gente não tem poder
de compra suficiente para ad-
quirir casas e automóveis, mas
têm dinheiro o suficiente para
comprar um item desejado a ca-
da dois meses, seja ele um creme
facial caro ou um par de tênis”.

Pesquisas separadas do LatAm
Confidential sobre o mercado

brasileiro vêm mostrando que
as marcas de luxo continuam se
saindo bem apesar da desacele-
ração econômica. Os consumi-
dores em situação de grande
aperto parecem dispostos a eco-
nomizar com outras coisas,
comprando cremes dentais e lâ-
minas de barbear mais baratos.

E não foram apenas as vendas
dos caros produtos eletrônicos da
Apple que caíram este ano — acom -
panhando uma tendência global
—, beneficiando principalmente a
Samsung, a companhia da Coreia
do Sul que compete com a compa-
nhia americana. Os brasileiros
também estão comprando mais
produtos de marcas próprias mais
baratos oferecidos por redes de su-
permercados, e mais consumido-
res estão aproveitando descontos
oferecidos em grandes volumes pe-
las lojas do tipo “pague e leve”.

Em março, 36% das famílias
compraram pelo menos uma
vez nos “pague e leve”, em rela-
ção a 33% em março de 2012.

As marcas próprias dos varejis-
tas brasileiros têm uma participa-
ção de mercado de cerca de 5%,
em comparação a uma média glo-
bal de 16%. As receitas dos super-
mercados com seus produtos de
marca própria — geralmente de
15% a 20% mais baratos que as de-
mais marcas — mais que dobra-
ram nos últimos seis anos, alcan-
çando R$ 2,9 bilhões em 2012.

Para Neide Montesano, presi-
dente da Associação Brasileira
de Marcas Próprias e Terceiriza-
ção (Abmapro), a tendência está
claramente relacionada à infla-
ção (em torno de 6% no Brasil),
com os preços mais baixos aju-

dando os consumidores a “pre -
servar seu poder de compra”.

Mesmo assim, os dados do La-
tAm Confidental mostram que as
vendas de produtos mais caros
vêm se mantendo bem em uma sé-
rie de categorias. As vendas “pre -
m i u m” ou “mid-market ” respon -
deram por 16,4% das compras de
cerveja pelos pesquisados em
agosto, em comparação a 14% em
dezembro do ano passado, quan-
do a pesquisa começou a ser feita.

As marcas mais caras de margari-
nas representaram 48,6% das com-
pras em agosto, um crescimento de
2,9 pontos porcentuais sobre o nú-
mero de abril. E a mesma tendência
ficou evidente nas vendas de choco-
lates, com os produtos mais caros
respondendo regularmente por 8%
das vendas nos últimos três meses.

A busca pela qualidade entre
os brasileiros que se preocupam
com o corpo talvez esteja mais
evidente no mercado de cosméti-
cos e produtos de cuidados pes-
soais. As vendas de cosméticos
mais caros e da faixa intermediá-
ria vêm se mantendo bem, res-
pondendo regularmente por
mais de 20% das vendas por mês.
A presença dos xampus mais ca-
ros e de preços intermediários es-
tá aumentando com consistên-
cia, passando de 69% das vendas
em março para 72,2% em agosto.

Os grupos internacionais vêm
registrando sucessos extraordi-
nários. A U n i l e v e r, por exemplo,
um dos grupos que vêm tendo
muito sucesso no setor de cuida-
dos pessoais, lançou no Brasil seu
xampu TRESemmé, voltado para

a faixa intermediária de mercado,
no fim de 2011. Em questão de
meses, o produto, vendido no es-
tilo salão de cabelereiros, come-
çou a evaporar das prateleiras dos
supermercados, às custas de al-
ternativas mas baratas como o
xampu Seda, o produto de preço
econômico da própria Unilever.

Em outubro de 2012 a Unile-
ver anunciou que o TRESemmé
havia alcançado uma fatia de
mercado de 7% em menos de um
ano. A pesquisa LaTam Confi-
dential sugere que os brasileiros,
não importa o quão pressiona-
dos, ainda se mostram felizes
em pagar alguns reais a mais pe-
lo TRESemmé, cujas vendas vêm
se mantendo bem nos últimos
meses. (Tradução de Mario Za-
marian)

PAULO LIEBERT/AE

No Brasil, os consumidores estão comprando xampus, cervejas e margarinas mais caros, mas também buscam descontos
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 25 set. 2013, Empresas, p. B8.




