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A Vivo lançou uma campanha em jornais para parabenizar o tricampeonato da Beija-Flor, 
primeira escola de samba que a operadora de celular patrocina em sua história e para quem 
acredita ter dado um "empurrãozinho" na vitória. A visibilidade da marca, que se repetirá no 
desfile das campeãs, fez dessa uma ação que a Vivo pretende repetir nos próximos anos, mas 
a empresa se prepara para períodos mais calmos em termos de marketing em 2005. 
 
"O mercado todo será menos agressivo em campanhas porque a queda na rentabilidade foi 
muito grande em 2004", diz Luís Avelar, vice-presidente executivo de marketing e inovação da 
operadora, citando um efeito visto em todos os balanços das celulares no ano passado por 
conta do acelerado crescimento da base de clientes e da disputa entre as operadoras. A ordem 
na Vivo será focar em eventos de grande visibilidade na mídia. 
 
No carnaval deste ano, por exemplo, a companhia investiu cerca de R$ 3 milhões, 
praticamente o mesmo volume de 2004 e menos que os R$ 3,5 milhões que a Petrobras 
declara ter investido só na escola carioca Mangueira. A Vivo, no entanto, dividiu seus recursos 
em ações no Carnaval de São Paulo, Rio e Salvador. 
 
No Rio, além de ser uma das patrocinadoras da Beija-Flor, ela patrocinou a decoração das ruas 
e montou um camarote onde demonstrou parte dos seus serviços, em parceria com a Nokia. Já 
em Salvador, ela fez ações promocionais em cinco blocos, além de patrocinar os camarotes de 
Daniela Mercury e Ivete Sangalo, locais em que também demonstrou serviços e distribuiu 
brindes. Em São Paulo, a companhia realizou um baile de gala pela terceira vez consecutiva, 
em parceria com a revista Vogue. 
 
Para 2005, a meta, de acordo com Avelar, é manter o índice de "cerca de 3% da receita de 
serviços" para os gastos em marketing. De janeiro a setembro de 2004, segundo os balanços 
das empresas que compõem a Vivo, o valor equivalia a cerca de R$ 260 milhões. 
 
Entre as novidades, a empresa pretende expandir o evento Vivo Open Air, lançado em 2004 
em São Paulo e Rio de Janeiro. De acordo com o executivo, a atração, que envolve 
transmissão de filmes em um telão ao ar livre, além de shows de música eletrônica, acontece 
em São Paulo em março, no Rio em abril, e estréia em Brasília em maio. O patrocínio de 
shows de grandes nomes da música nacional e internacional também continua em 2005. A 
empresa lançou em dezembro o Vivo Divas da Música, com shows de Norah Jones e Diana 
Krall. Outros nomes estão na lista. 
 
Uma das maiores ações de marketing da Vivo para este ano, entretanto, é o patrocínio do 
primeiro barco brasileiro que irá participar da regata de volta ao mundo Volvo Ocean Race. O 
investimento previsto é de US$ 15,8 milhões (cerca de R$ 41,38 milhões) em três anos, dos 
quais US$ 12,6 milhões já estão acertados entre Vivo, Motorola e Qualcomm. A Vivo detém a 
maior cota, mas não divulga sua parte. 
 
A Vivo pretende manter a contratação de quatro agências de publicidade - Africa, Fischer 
América, DPZ e Young & Rubicam - esquema com que trabalha desde a criação da sua marca, 
em 2003. "Tem funcionado bem assim", afirma Avelar. 
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