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Making of

A Tiffany’s busca uma agência
global, que trabalhará em parce-
ria com o time de marketing.

CONCORRÊNCIA

Quando falar atrapalha

● Enquanto a Adidas usufruía do
posto de patrocinadora oficial da
Olimpíada de 2012, a Nike coloca-
va em prática uma estratégia po-
lêmica: o marketing de embosca-
da. No dia da cerimônia de aber-
tura dos Jogos, a marca lançou
uma campanha em que a associa-
ção à Olimpíada era evidente –
embora a logomarca dos Jogos
ou cenários de Londres não apa-
recessem. O filme mostrava atle-
tas comuns em diferentes pontos
do mundo chamados Londres.

As cenas mostram desde um ho-
tel na Ásia com nome de London
Plaza até meninos de bicicleta na
África passeando por um muro
onde se lê London Nigeria. Um
trecho do vídeo diz: “Costuma-
mos achar que a grandeza está
reservada a poucos privilegia-
dos. Mas a verdade é que a gran-
deza é algo de todos nós”. A men-
sagem implícita era de que não
importava o que acontecia em
Londres, e sim o fato de pessoas
comuns buscarem sua própria
superação. A campanha chacoa-
lhou o meio publicitário.
Na Olimpíada de 2016, os organi-
zadores prometem levantar a
guarda contra esse tipo de ação.
E a vigilância já começou. / N.F.

A joalheria quer reforçar sua marca globalmente e contratou a
Ark Advisors, de Nova York, para ajudá-la a encontrar a melhor
agência. A rede gasta US$ 60 milhões em mídia por ano.

MARCA GLOBAL

Uma ação da Rádio Estadão
com o Banco Itaú foi a vence-
dora do 14.º Prêmio MaxiMí-
dia/Grupo RBS na categoria
rádio. Batizada de Transmis-
são Feita Para Você, a campa-
nha levou torcedores ao estú-
dio para que eles narrassem
de forma “parcial” o jogo en-
tre São Paulo e Atlético Mi-
neiro pela Libertadores reali-
zado no dia 17 de abril.

Na Rádio Estadão AM, a parti-
da foi transmitida por um locu-
tor e um comentarista que
eram torcedores fanáticos do
Atlético. O programa contou
também com a participação do
ex-jogador Reinaldo. Ao mes-
mo tempo, na FM, o jogo era
transmitido por são-paulinos,
entre eles o ex-craque Careca
na transmissão.

A ação foi criada pela DM9

DDB. “Em alguns casos, para o
torcedor roxo, pode ser chato
ouvir a transmissão feita de for-
ma imparcial”, disse Marco Ver-
solato, VP de criação da agên-
cia. “Fizemos então a primeira
transmissão parcial do futebol
brasileiro.”

Segundo Monica de Carva-
lho, VP de negócios da DM9
DDB, a Rádio Estadão foi escolhi-
da como parceira por sua capaci-

dade de “extrair o melhor da pla-
taforma rádio” e por ter esta-
ções nas frequências AM e FM.
“Além disso, o Grupo Estado
sempre foi aberto a soluções
inovadoras.”

Para a executiva da DM9
DDB, a expertise da Rádio Esta-
dão foi fundamental para colo-
car o projeto em prática.

O prêmio MaxiMídia é uma
realização da revista Meio & Men-

sagem em parceria com o gru-
po de comunicação RBS e con-
templa ações em 11 categorias
de mídia: jornal, revista, bran-
ded content/patrocínio, televi-
são, mídia digital, mídia social,
cinema, outdoor, rádio, mídia
mix e mobile.

O júri é composto de 39 mem-
bros e inclui profissionais que
atuam no meio publicitário e
empresarial.

Neste ano, 131 peças foram
inscritas. Entre os ganhado-
res, está a célebre campanha
Vem Pra Rua, da Fiat, vence-
dora em duas categorias: mí-
dia digital e mídia mix. Cam-
panhas da Dove e da Citroën
também foram premiadas.

Todos os vencedores fo-
ram anunciados na semana
passada, com exceção do
Grand Prix, cujo ganhador te-
rá seu nome divulgado no
evento do Maximídia, que se-
rá realizado nesta quarta-fei-
ra, em São Paulo.

Iniciativa da ‘Rádio Estadão’ ganha prêmio MaxiMídia

Os dois últimos filmes da sé-
rie criada pela agência JWT
para o aplicativo Line vão en-
trar no ar nesta semana, em
TV aberta e por assinatura. É
a primeira campanha que o
serviço de mensagens instan-
tâneas, considerado um con-
corrente do WhatsApp, faz
no mercado brasileiro.

A campanha, produzida pe-

la Landia, baseia-se em um con-
ceito claro: às vezes, falar de-
mais atrapalha. É aí que entra
no filme o diferencial do Line:
os “stickers”, que são uma espé-
cie de evolução dos “emoti-
cons” – as carinhas felizes ou
tristes que, há anos, os adoles-
centes enviam uns aos outros
para identificar o que estão sen-
tindo. Os stickers animados fo-

ram adicionados ao filme na
pós-produção.

Os comerciais são protago-
nizados por atores jovens e
tratam de dilemas típicos de
adolescentes. Antes de os
stickers aparecerem, os rotei-
ros se baseiam completamen-
te na performance dos ato-
res, que interpretam o texto
em ritmo frenético. Os fil-
mes que começam a ser exibi-
dos nesta semana são estrela-
dos por Carlos Augusto Ja-
cobsen e Giovani Gallo.

A corrida pelo patrocínio olímpico
Comitê Rio 2016 espera superar em 30% a captação dos jogos de Londres ao reforçar o retorno de imagem do evento para as marcas
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Disputa pela caixinha azul

Nayara Fraga

Para os fãs de esporte, a Olim-
píada de 2016 ainda está lon-
ge. Mas a competição já co-
meçou para os organizado-
res e patrocinadores do even-
to. De um lado, o Comitê Or-
ganizador Rio 2016 corre con-
tra o tempo para alcançar a
meta de R$ 3,4 bilhões em pa-
trocínios (até agora, já arreca-
dou metade desse valor). De
outro, empresas disputam fe-
rozmente a chance de ter seu
nome ligado ao evento.

Por enquanto, dez patroci-
nadores estão definidos. En-
tre eles estão Bradesco (no
nível 1, que significa o maior
desembolso), Ernst & Young
e Skol (nível intermediário)
e Nike, no terceiro patamar.
Nos próximos 24 meses, o co-
mitê quer fechar mais 30 pa-
trocínios. Ao assinar o contra-
to, as empresas conseguem a
exclusividade dentro de seu
setor. À medida que mais
acordos são fechados, as pos-
sibilidades de prospecção se
afunilam.

Ao contrário do que ocorre

em outros eventos, patrocinar a
Olimpíada não garante um ban-
ner em estádios e eventos de
rua. Isso porque os jogos têm
uma “política de arena limpa”.
Apenas as telas da Panasonic,
os cronômetros da Omega e os
uniformes dos voluntários te-
rão visibilidade. Mas as marcas
buscam mais do que uma sim-
ples inserção: querem ser asso-
ciadas ao espírito olímpico.

“Patrocinar o evento signifi-
ca colaborar para a realização
dos Jogos Olímpicos, competi-
ção associada a superação, paz e
respeito”, diz Renato Ciuchini,
diretor comercial do Comitê
Rio 2016. Passar essa mensa-
gem adiante é uma tarefa que
exige fôlego de atleta: para con-
quistar as marcas, Ciuchini já vi-
sitou mais de 50 empresas no
Brasil, na Europa, na Ásia e nos
Estados Unidos. Ele faz de cin-
co a dez reuniões semanais com
parceiros e potenciais patroci-
nadores. A expectativa do exe-
cutivo é que o evento do Rio su-
pere em 30% o total de patrocí-
nios captados para os jogos de
Londres, realizados em 2012.

Ciuchini, que tem passagens

por companhias como TIM e
Avaya, está fechando dois con-
tratos neste momento: um com
a empresa que vai fornecer a in-
fraestrutura de rede e de servi-
dores – que poderá incluir Wi-
Fi nas arenas – e outro com a
escola de idiomas que vai testar
o inglês dos voluntários e ofere-

cer quatro meses de aulas grátis
para cerca de 300 mil que forem
recrutados. Oito escolas dispu-
taram o contrato.

Outdoor. O investimento das
empresas na Olimpíada se divi-
de, em muitos casos, em dinhei-
ro e serviço. Assim funcionará,

por exemplo, com a companhia
aérea a ser selecionada para tra-
zer a tocha olímpica ao Brasil e
organizar o check-in dos atletas
na data mais caótica: o último
dia do evento. “Um dos grandes
aprendizados (proporcionados
por eventos esportivos desse
porte) é adquirir a noção de que
patrocínio não é sinônimo de
outdoor”, diz Clarisse Setyon,
coordenadora do núcleo de es-
tudos em negócios do esporte
da escola de negócios ESPM.

O Bradesco fornecerá caixas
eletrônicos nas arenas e finan-
ciamento especial para obras re-
lacionadas ao evento. Segundo
o vice-presidente de marketing
do banco, Domingos Abreu, os
serviços não pagam o patrocí-
nio, mas dão retorno institucio-
nal para a marca.

Por isso, o Bradesco investiu
R$ 33 milhões em 2012 em proje-
tos que incluem apoios a times
de vôlei e basquete feminino
em categorias de base. Este va-
lor inclui também um projeto
que incentiva duas mil meninas
a praticar esportes e apoio a con-
federações esportivas.

Além de pagar a cota do patro-

cínio, toda a empresa que em-
barca em um grande evento
esportivo tem de gastar qua-
se o dobro para “ativar” o in-
vestimento. A ativação inclui
gastos com mídia relaciona-
da ao patrocínio. A consulto-
ria Ernst & Young vai gastar
30% de sua verba de marke-
ting em ações que mencio-
nam os Jogos Olímpicos.

Medir o retorno financei-
ro do patrocínio é uma mis-
são difícil. Mas, no caso da
Ernest & Young, o evento ge-
rou novos negócios, diz José
Carlos Pinto, sócio da consul-
toria. O executivo afirma
que 170 profissionais da com-
panhia já se envolveram com
a prestação de serviços para
a Olimpíada. “O comitê tem
grande demanda por servi-
ços de consultoria, até mes-
mo por seu caráter temporá-
rio”, diz ele.

O Comitê Rio 2016 encer-
ra atividades em 2017, com o
balanço dos resultados finan-
ceiros. A partir daí, a “tocha”
da busca de patrocínios pas-
sa para o Japão, que sediará
os jogos de 2020.

Nova estratégia

Marcação cerrada
contra o marketing
de emboscada

Ritmo. Jacobsen: texto em única tomada Pós-produção. Participação do ‘sticker’

Antes dos jogos.
Busca de apoios
dura anos e exige
fôlego de atleta
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 7 out. 2013, Economia & Negócios, p. B16.




