
COMEÇA O JOGO
Com a economia em alta, empresas antecipam campanhas de
marketing para associar sua marca ao maior evento do planeta
Júlio Gama, Frankfurt

EM UMA RÁPIDA entrevista coletiva na
véspera da final da Copa das Confederações,
em Frankfurt, Pelé driblou as últimas perguntas
dos jornalistas sobre futebol, sacou um cartão
Mastercard, abriu um sorriso para as câmeras
e disse uma frase de efeito sobre a empresa
da qual é garoto-propaganda. Os flashes
dispararam e a foto foi enviada a meios de

comunicação de todo o mundo. Pelé, o me-
lhor jogador de futebol da história, aprendeu
rapidamente a atuar também em outro campo,
o do marketing, no qual as empresas jogam
duro para associar sua marca ao maior evento
esportivo do planeta, a Copa do Mundo de
Futebol, que será disputada entre junho e
julho de 2006, na Alemanha.

Fora das quatro linhas, o jogo começou
com um ano de antecedência, por duas razões:
pelo bom crescimento da economia mundial
— 4% no ano passado e previsão de 3,5%

este ano —, e porque os jogos ocorrerão entre
5 da tarde e 9 da noite, o que deve aumentar
o número de espectadores em comparação
com a Copa de 2002, disputada na Ásia e
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do Mundo", diz o norte-americano John
Stuart, vice-presidente sênior para patrocí-
nios globais da Mastercard International. A
Mastercard não revela quanto pagou para
estar nas últimas quatro copas do mundo
— esse é o quinto evento em que participa
—, mas diz que para cada dólar pago à Fifa,
a empresa deve gastar outros US$ 3 para
mostrar ao mundo que é patrocinadora da
competição. No caso de uma empresa de
cartões, esse segundo aporte normalmente
é feito pelos bancos parceiros da instituição.
O investimento compensa. Segundo Javier
Perez, presidente da Mastercard para América
Latina, por causa da Copa a empresa espera
aumentar o volume de transações na região
em pelo menos 60%, crescimento maior do
que em qualquer outra parte do mundo.

A norte-americana Avaya, que pagou à
Fifa US$ 50 milhões em dinheiro — além
de fornecer todo o serviço de TI — para ser
uma das patrocinadoras da Copa de 2006,
aposta que o evento abrirá as portas para a
empresa tanto na Europa quanto na América
Latina. "Um evento como esse ajuda a cons-
truir nossa marca em importantes mercados,
já que também somos provedores de serviço
da Copa e sabemos que nossas soluções serão
levadas para todas as partes do mundo", diz
Andréa Rinnerberger, de Frankfurt, respon-
sável pelo patrocínio da empresa ao evento.

marcas mais associadas ao futebol.
Mas não há país na região com mais sede

de futebol e negócios do que a Argentina.
No mundial de 2002, a equipe chegou como
uma das favoritas e não passou da primeira
fase. Além disso, o país estava mergulhado
em uma de suas maiores crises econômicas.
A história hoje é diferente. A economia, que
caiu 10,9% em 2002, voltou a crescer: 8,7%
em 2003; 9% em 2004 e, espera-se, 6,5%

exibida nas madrugadas nas Américas. Na
matemática do mercado, mais espectadores
é igual a mais consumidores.

Os números da Copa do Mundo são gi-
gantescos. Segundo a Fifa, as 64 partidas da
Copa de 2002 acumularam uma audiência de
29 bilhões de espectadores em 213 países.
Para comparar, as Olimpíadas de Sidney
contaram com 16 bilhões de espectadores;
a Eurocopa, em Lisboa, com 10 bilhões; e as
17 corridas da última temporada de Fórmula
l, com 6 bilhões. Para dar mais uma idéia da
dimensão do futebol no mundo, a Fifa tem
210 países membros, ou 6 países mais que a
Organização das Nações Unidas. Os números
são suficientes para justificar o investimento
de aproximadamente US$ 150 milhões que
cada um dos J 5 patrocinadores oficiais paga
para ter seu nome associado ao evento.

"Se você quer realmente cobrir o globo
com uma campanha, tem de estar na Copa

Para aumentar sua base de clientes, a Avaya
usará parte da cota de ingressos à qual tem
direito para levar à Alemanha atuais e poten-
ciais clientes da América Latina.

No Brasil, embalados também pelo ótimo
momento da seleção verde-amarela, campeã
da Copa das Confederações e classificada
antecipadamente para o mundial — o que
não ocorreu em 2002 —, muitas empresas
já colocaram no ar suas campanhas com
referência ao futebol. As novas peças do
McDonald's, que gastará R$ 12 milhões em
ações ligadas à Copa, e da Coca-Cola, dois
dos patrocinadoras oficiais do mundial, tratam
do esporte. No filme do McDonald's, pessoas
dialogam usando o "Pequeno Dicionário de
Futebolês", e no da Coca o slogan é "Todos
falamos futebol". "Neste momento, o futebol
ganha mais relevância", diz Mônica Hor-
cades, diretora de marketing da Coca-Cola
Brasil, para quem o refrigerante é uma das

este ano. Quanto à seleção, o ego está me-
nos inflado depois da derrota de 4 a l para o
Brasil na Copa das Confederações.

O resultado é que a seleção argentina sal-
tou de dois para sete patrocinadores, o maior
número da sua história. "Apesar do mau
resultado de 2002, do ponto de vista comer-
cial a seleção mantém sempre a adesão", diz
Fernando Granda, diretor da Puntogol Sports
Technology & Marketing, agente exclusivo
em nível mundial da Asociación del Fútbol
Argentina. Hoje, estão a petrolífera Repsol
YPF, Mastercard, CTI (telefonia celular),
cerveja Quilmes, Coca-Cola e Carrefour e
mais um patrocinador que deve fechar em
breve. Além disso, há dois fornecedores ofi-
ciais, a Volkswagen e a engarrafadora de água
Villavicencio. Cada um dos patrocinadores
da seleção argentina desembolsa anualmen-
te entre US$ 700 mil e US$ l milhão, em
contratos de quatro anos. As exceções são
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a Adidas, que veste a seleção e paga US$
2,4 milhões por ano, e os fornecedores, que
pagam em torno de US$ 350 mil.

O papelão da seleção argentina na Copa
de 2002 fez os patrocinadores alterarem as
regras do jogo. Agora, os valores de patrocínio
são flexíveis, aumentando de acordo com o
desempenho do time. Segundo Granda, um
dos contratos, por exemplo, pode passar de
US$ 900 mil a US$ l, l milhão caso a seleção
vença o mundial. "Essas cláusulas de perfor-
mance não foram causadas exclusivamente
pelos resultados de 2002, mas é lógico que
as empresas paguem mais de acordo com a
evolução da seleção no torneio."

TELA QUENTE
Há negócios, no entanto, que dependem mais
dos resultados da seleção antes do que durante
a Copa. É o caso da TV paga, que já busca
novos assinantes. Essa é a aposta da SKY
no México, terceiro país latino-americano a
se classificar, depois de Brasil e Argentina,
com uma goleada de 5 a O no Panamá, no
início de setembro. A SKY é a única opção
no México para quem quer assistir a todas
as 64 partidas da Copa, já que Televisa e
TV Azteca adquiriram, cada uma por US$
16 milhões (cifras não-oficiais), os direitos
para transmitir apenas 30 partidas.

Com esse trunfo nas mãos, a SKY pretende
gastar 50% mais para divulgar seu serviço.
"Desde agosto já estamos no ar com uma cam-
panha agressiva para comunicar que temos a
exclusividade de transmitir todo o mundial",
diz Marco Rojas Kuri, diretor de marketing
da empresa. Até o início da competição, a
SKY espera ter saltado de l ,2 milhão para
l ,5 milhão de assinantes.

A Copa do Mundo terá outros adversários
na região: as eleições presidenciais em países
como Brasil, Chile, Colômbia e México. Nes-
te último, as agências comemoram. "Vamos
ter, indiscutivelmente, um primeiro semestre
muito bom", diz Raul Carlos, vice-presiden-
te da Asociación Mexicana de Agencias de
Publicidad. Segundo analistas, o mercado de
publicidade para a TV aberta deve movimentar
US$ 130 milhões com campanhas voltadas
às eleições no ano que vem, ante US$ 100
milhões dedicados à Copa. Boa parte deste
bolo deve ir para a Televisa, que espera fa-

turar US$ 140 milhões com os dois eventos,
sendo US$ 65 milhões por causa da Copa,
10% mais que no torneio de 2002.

Se os mexicanos vão gastar mais na po-
lítica em seu país, o mesmo não ocorre com
os mexicanos expatriados que vivem nos
Estados Unidos e que devem fazer a alegria
do Gol TV. Criado no início de 2003, o canal
é o primeiro totalmente dedicado ao futebol
nos EUA. Dentre a programação especial
para a Copa está o programa Super Estádio,
que vai seguir todos os passos da seleção
mexicana na Alemanha. Os jogadores me-
xicanos não são as estrelas da competição,
mas seus compatriotas e descendentes são
um público de encher os olhos do mercado
publicitário: correspondem a 60% dos 40
milhões de hispanos que vivem nos EUA
e que têm um poder aquisitivo calculado em
mais de US$ 600 bilhões.

Por conta da Copa e de sua programação
especial, o canal espera saltar dos atuais 8
milhões para 12 milhões de assinantes em
julho de 2006. Ao final do próximo ano, a
empresa projeta faturar 200% mais do que
em 2004. Ainda na euforia da Copa, o Gol
TV acaba de abrir o seu sinal para a Améri-
ca Latina. Segundo Constantino Voulgaris,
diretor de desenvolvimento de negócios e
de TI, em breve os pacotes começarão a
ser oferecidos pelos operadores locais para
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assinantes latino-americanos. "Esperamos
ter 2 milhões de assinantes (na região) até
o fim do ano", prevê Voulgaris.

O que explica esse poder de venda da
Copa, essa febre que faz empresas dos mais
variados setores gastarem milhões para
associar suas marcas a uma competição es-
portiva? "Além da exposição em si, a Copa
é a oportunidade de uma empresa dizer ao
mundo que a sua marca está presente naquele
momento supremo", explica Jaime Troiano,
dono da Troiano Consultoria de Marcas, em
São Paulo. "Estar ali diferencia sua empresa
dos concorrentes." Na opinião de Troiano,
mesmo que uma empresa diluísse em outros
eventos o dinheiro que gasta na Copa, a
campanha não daria o mesmo retorno. "Vo-
cê pode conseguir a mesma exposição, mas
jamais terá feito parte da mítica que envolve
este evento."

ELAS BATEM UM BOLÃO
É essa mítica que atrai para o futebol empresas
que a princípio não têm relação com o espor-
te, como fabricantes de cosméticos. E o caso
da Nívea, que lançou no Brasil a campanha
Copa no País da Nívea, estrelada por Gisele
Bündchen, que promete levar 30 clientes para
a Alemanha. "A princípio tivemos dúvidas
em nos associar ao futebol", admite Wagner
Lungov, diretor de marketing da Nívea. Mas
a idéia central é associar a empresa, que é
alemã, à imagem de tecnologia avançada do
seu país de origem, aproveitando a beleza da
modelo mais badalada do mundo, que também
é de origem alemã. Como capturar a atenção
das mulheres? "Vamos abordar o futebol pelo
lado da emoção", diz Lungov.

Engana-se, porém, quem ainda pensa que
futebol é só para homem na América Latina

(Sim, porque nos EUA elas dominam o esporte
e são bicampeãs mundiais). A Gol TV calcula
que 30% de sua audiência é de mulheres. Os
números da Mastercard confirmam e vão
além. "Em uma Copa do Mundo, a audiência
feminina pode chegar a 40%", diz Stuart, vi-
ce-presidente de patrocínios globais. Ele dá
um número ainda mais surpreendente: 25%
do que a empresa classifica de "fanáticos por
futebol com altos rendimentos" no mundo são
mulheres. Esse número diz muito para uma
empresa de, cartões porque outro "esporte",
sair às compras, é liderado pelas mulheres,
com 60% dos gastos.

A Copa detém uma magia que dispara
uma contagem regressiva para o seu início
e, quanto mais aquecida a economia, mais
cedo é aberta essa contagem. E o que ocorre

no Brasil, que apesar da crise política segue
com a economia em alta e ainda é embalado
pelo quinteto fantástico — Ronaldo, Ronaldi-
nho, Adriano, Robinho e Kaká. ATV Globo
comemora. Dona dos direitos exclusivos de
transmissão da Copa para a TV aberta no
Brasil, a emissora acaba de vender suas seis
cotas de patrocínio, cada uma de R$ 59,8
milhões, para Itaú, Mastercard, Ford, Vivo
e Ambev, que comprou duas cotas, para
cervejas e refrigerantes.

Para a Adidas, patrocinadora da seleção
argentina, sempre uma das favoritas ao título,
as vendas aumentam nessa contagem regres-
siva. Segundo Manuel Ovalle, gerente-geral
da Adidas na Argentina, no fim do ano a em-
presa começa a lançar produtos relacionados
com a Copa, dentre eles camisas oficiais de
todas as seleções patrocinadas pela empresa
e ele espera que as vendas aumentem com
o início do mundial. "Se a seleção passa da
primeira fase, as vendas dobram e, se chega
à final, triplicam em relação ao que se vendia
antes do mundial", diz Ovalle.

A cada Copa do Mundo fica mais claro que
o poder desse evento vai além das estatísticas,
das projeções e dos planos de marketing,
porque envolve paixão, emoção, patriotismo.
São sentimentos que não cabem em planilhas,
mas que o mercado adora porque estimulam
a compra por impulso. Pelo menos a cada
quatro anos, quanto mais próxima do futebol
uma marca estiver, mais próxima estará do
consumidor. As empresas que já entraram
em campo sabem disso e começam a partida
com um gol de vantagem. Com ou sem Pelé
no seu time.

Com Gustavo Stok, de Buenos Aires, Max
Gonzales, de São Paulo, e Carolina Solís, da

Cidade do México
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