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Empresas exploram o patrocínio a eventos
esportivos em ações diferenciadas

POR WANDERSON
FLÁVIO CUNHA

A classificação da seleção brasi-
leira de futebol para a Copa do
Mundo da Alemanha, três roda-
das antes do final das eliminató-
rias sul-americanas, tranqüilizou
torcida e profissionais de marke-
ting ligados a muitas empresas
que atuam no país. Estão neste
grupo, especialmente, os direto-
res de comunicação corporativa
daquelas companhias patrocina-
doras oficiais do maior evento
esportivo de 2006. A lista inclui
desde fabricantes de bebidas,
como Coca-Cola e Budweiser,
até marcas de eletroeletrônicos,
como Toshiba e Philips, passando
por McDonald's, Adidas, Yahoo!,
Gillette, Hyundai, entre outras.
Sem a presença do Brasil na
competição seriam frustrados
os vultosos planos de investi-

mento em ações vinculadas ao
esporte. Superada a tensão da
expectativa, chega o momento
de definição das estratégias pré-
Copa. Uma infinidade de pro-
moções, anúncios publicitários,
atividades de endomarketing e
de relacionamento começam a
sair do papel. A Philips já anun-
cia em sua página na internet a
perspectiva de realização de ati-
vidades relacionadas ao evento.
Constam na página virtual da
companhia as razões para o
patrocínio: "Comprometida com
a Copa do Mundo desde 1986,
a Philips sabe do encantamento
inigualável que a competição
desperta em bilhões de pessoas
no mundo todo e se sente hon-
rada em desempenhar um papel
importante neste evento."

A rede de fast-food McDonald's
é outra que deve potencializar
seus investimentos em patrocí-
nio com diversas ações direcio-
nadas aos consumidores. Isso
deve ser percebido logo no iní-
cio do próximo ano.
Mas algumas empresas se ante-
ciparam e desde as partidas das
eliminatórias deste ano fincaram
suas bandeiras nos gramados
brasileiros e de países vizinhos,
em demonstração clara de que
teriam algum tipo de relação
com a Copa. A Mastercard é
um exemplo disso. Levou para
assistir aos jogos do Brasil con-
tra Argentina (em Buenos Aires),
Chile (em Brasília, foto acima) e
Venezuela (em Belém) centenas
de pessoas, entre funcionários
de instituições emissoras de car-
tões com a bandeira e pro-
prietários de estabelecimentos
comerciais.
Para tornar a ação ainda mais
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significativa, foram criadas pro-
gramações específicas, com
visitas aos pontos turísticos das
cidades, jantares e, antes de
cada partida, os grupos eram
reunidos em um espaço de
convivência decorado com as
cores usadas pela Mastercard.
"Consideramos a Copa do
Mundo como investimento estra-
tégico por ser o evento de maior
audiência, abrangendo diversos
países, especialmente o Brasil",
afirma a diretora de customer
marketing da Mastercard, Suemi
Kavamukai. Responsável pela
administração de uma carteira
composta por 29 milhões de
cartões de crédito e 64 milhões
de cartões de débito apenas
no Brasil, a companhia prepara
cerca de 30 ações de alavanca-
gem de negócios em torno da
competição futebolística, inclu-
sive promoções para levar até
600 pessoas para a Alemanha.
Em comemoração aos 14 anos
como patrocinadora oficial da
Copa do Mundo, a Mastercard
investiu também na produção
de 20 episódios de "O outro
lado da bola". O programa, que
mostra os preparativos nas 12
cidades-sede da Copa, foi ofere-
cido gratuitamente às estações
de televisão de toda a América
Latina. No Brasil começou a ser
veiculado pelo canal pago ESPN
Brasil.

Fora dos gramados
Apesar de ser a modalidade de
maior penetração no país e, em
função disso, com maior poten-
cial de captação de recursos,
o futebol disputa com outros
esportes o interesse dos estrate-
gistas de marketing, alguns até
sem muita tradição por aqui.

É o caso da vela, promovido
no Brasil pelo Banco Real, que
integra o grupo holandês ABN
Amro. Com o início da com-
petição Volvo Ocean Race, a
principal entre as regatas mun-
diais, no dia 6 de novembro,
na cidade de Vigo (Espanha), o
patrocínio da instituição finan-
ceira será bastante divulgado.
A expectativa é que o interesse
dos brasileiros cresça quando
os barcos passarem pelo Rio de
Janeiro, em meados de março de
2006. O grupo ABN Amro par-
ticipa da competição com dois
times: um deles formado por
profissionais e outro mesclando
atletas e jovens
talentos. Os bra-
sileiros Lucas
Brun e André
Mirsky integram
o time misto.
"Vamos mon-
tar uma estru-
tura que viajará
o mundo junto
com a regata, O
pavilhão, com
área de relacio-
namento e convi-
vência, será ideal
para os apaixo-
nados pela vela",
diz o superinten-
dente de promo-
ções e eventos
do Banco Real,
Dilson Motta.
"No Rio deve-
mos usar essa
estrutura para
ações junto ao
nosso público."
Desde que dei-
xou de patrocinar
a Fórmula l, o
Banco Real redi-

recionou seus investimentos em
marketing esportivo. Antes da
vela a opção foi pelo atletismo.
A partir de setembro de 2004
foi iniciado o Circuito Banco
Real de Corridas de Rua (foto
abaixo). No período de um ano
já foram realizadas 16 provas,
com percursos de 10 quilôme-
tros, em várias cidades. "A idéia
surgiu dentro do próprio banco
depois de identificarmos muitos
praticantes entre os funcioná-
rios", acrescenta Motta. Ainda
para este ano estão programadas
etapas em São Paulo, dia 12
deste mês, e em Belo Horizonte,
dia 8 de dezembro.
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Pela relação direta com os seus
produtos, a Nike também apos-

ta na modalidade. Dia 6 de
novembro acontece o maior
evento de corrida de toda a
América Latina, envolvendo ao
mesmo tempo praticantes das
cidades de São Paulo, Lima,

Caracas, Bogotá, Cidade do
México, Santiago e Buenos
Aires. A divulgação foi intensi-
ficada no mês passado.

A Petrobras é outra companhia
que procura direcionar seus
investimentos em marketing
esportivo para modalidades que
tenham alguma afinidade com
seus negócios. Algumas, nem
tanto assim, como o surfe, o
handebol e o futebol, esta por

meio do patrocínio da camisa do
Flamengo. Há oito anos mantém
contrato com a Williams, uma
das principais equipes da
Fórmula 1 (foto ao lado).
"Usamos o automobilis-

mo como laboratório

de desenvolvimento
de produtos. Isso
vale tanto para a

Fórmula 1 como pa-
ra a Stock Car, para
o Rally dos Sertões

ou para a Fórmula
Truck", explica o
coordenador de

patrocínios es-
portivos da

P e t r o b r a s ,

C l á u d i o
Thompson.

Quando começou a fornecer o

combustível para a Williams,
em 1998, inovou na categoria
ao colocar a marca BR nos abas-

tecedores instalados nos boxes.
Anos depois, com o símbolo já
exposto nos carros da Williams,

incluiu as cores verde e ama-
rela também nas placas de pit-
stop. Tendo o compromisso de
patrocínio até 2008, este ano
a empresa brasileira deixou de
usar o BR para divulgar o pró-
prio nome. Segundo Thompson,

a medida tem como objetivo
principal captar mais interessa-
dos em comprar ações da com-
panhia fora do país. A reboque
do investimento feito pela hol-

ding, a Petrobras Distribuidora,
seu braço comercial, desenvolve
ações extras, principalmente de
relacionamento com os consu-
midores, rede de revendedores

e grandes clientes. Promoções
exclusivas para portadores do
cartão Petrobras (Losango) foram
realizadas durante este ano

tendo como mote a participação
da companhia na

sorteados e seus acompanhantes
viajaram para assistir ao Grande
Prêmio da Itália. Para o Grande

Prêmio do Brasil, a empresa
reservou uma arquibancada
inteira para receber 740 pes-

soas convidadas. Nada é ao
acaso: nas etapas da Fórmula
Truck (foto à esquerda), da qual
é patrocinadora desde o iní-
cio da competição, em 1996, a
Petrobras Distribuidora faz pes-
quisas para identificar o que
pode trazer mais retorno à ima-

gem da companhia. Isso se mos-
tra eficaz na medida em que

aproximadamente 45 mil pesso-
as acompanham cada corrida.
"Neste caso específico somos os
fornecedores oficiais de combus-
tível e lubrificantes para motores
a diesel de todas as equipes",

conta o gerente de planejamen-
to da comunicação da Petrobras
Distribuidora, Luís Fernando
Meinicke Farias. Devido o longo
período de parceria, uma carre-
ta VIP foi montada pela empresa
para dar suporte à
organização das
corridas e servir

de local para
receber con-

vidados.
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