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Número de anunciantes no evento não assusta. 
 
A partir de 9 de junho, todos os olhos do mundo estarão voltados para o maior evento esportivo 
mundial, a Copa do Mundo, que neste ano será na Alemanha. A transmissão dos jogos será o 
programa de maior audiência na televisão, rádio e internet, atraindo um número enorme de 
empresas em busca de mídia para suas marcas. Com a proximidade do evento, não apenas os 
patrocinadores oficiais buscam esta associação, mas empresas de todos os segmentos, 
principalmente no Brasil. Para chamar a atenção do consumidor, bombardeado com mensagens 
sobre a Copa, criatividade é a palavra de ordem.  
 
O diretor de Mídia da Artplan, Otto Pajunk, afirma que há espaço para todos, desde que a 
criatividade seja usada. Em países com uma forte cultura de futebol, como o Brasil, a mobilização 
em torno da Copa é ainda maior. "Quando 180 milhões de pessoas param para prestar atenção ao 
evento, não há excesso de mensagens que encubra as marcas dos anunciantes. Com inteligência 
e perspicácia, é possível comunicar sua marca, mesmo não sendo parte do grupo dos 
patrocinadores oficiais", analisa Pajunk.  
 
Pertencer ao país sede da Copa foi o ponto de ligação encontrado pela Nivea, multinacional alemã 
de cosméticos, para associar sua marca ao evento. Segundo Maria Laura Conceição, diretora de 
Marketing da Nívea, a garota-propaganda da marca também influenciou na decisão. 
 
Imagem da alemanha é benéfica para empresa  
 
"Nossa garota propaganda, a modelo Gisele Bündchen, é descendente de alemães. Além disso, a 
Alemanha tem uma imagem de país sério, inovador e tecnológico. Unindo tecnologia, a Gisele e a 
emoção do futebol, lançamos uma campanha que levará 60 consumidores (com um 
acompanhante) para assistir o primeiro jogo do Brasil", explica Maria. 
 
Lançada em junho passado, a campanha também envolve uma parceria com a Revista Caras, que 
montará em um castelo próximo à cidade de Colônia, a "embaixada de Caras", nos moldes dos 
castelos franceses. Os vencedores ficarão 10 dias na Alemanha. "A promoção foi encerrada em no 
mês passado. Tivemos 600 mil cadastros", lembra a executiva. 
 
O professor de Comunicação com o Mercado da Escola Superior de Propaganda e Marketing 
(ESPM-Rio), Eduardo França, acredita que este tipo de associação é interessante, pois mexe com 
o emocional do consumidor. "A marca fica na cabeça das pessoas por estar promovendo uma 
situação agradável, como viajar à Alemanha para assistir aos jogos", analisa.  
 
A Cadbury Adams, multinacional de confeitos, decidiu usar sua marca de chicletes Bubaloo para 
remeter à Copa. O Bubaloo Golaço, lançado no mês passado, tem toda sua concepção ligada ao 
futebol, com forma de bola e as cores do Brasil. A goma é amarela e o recheio, azul, e quando 
mastigados, formam uma massa verde. As embalagens são numeradas como jogadores, 
formando a seleção Bubaloo. "Como precisávamos de um grande porta-voz, escolhemos o 
Ronaldinho Gaúcho, que faz sucesso não só no Brasil, mas também em nossos outros mercados 
na América Latina, como Venezuela, Colômbia, Peru e Equador.  
 
Pela primeira vez sua imagem é associada a um produto de consumo", explica Marcel Sacco, 
diretor de Marketing da Cadbury Adams. Foram investidos R$ 5 milhões de reais na campanha, 
incluindo o filme que mostra o jogador batendo bola com os personagens e algumas crianças. O 
produto será vendido até o final da Copa, mas o período pode ser estendido caso a seleção 
brasileira seja campeã. Após a Copa, diz Sacco, será realizada uma promoção para premiar 
crianças com um encontro com o jogador. 



 
Já a DeMillus planeja vender 30 mil sandálias e 100 mil camisetas com motivos de futebol até a 
Copa do Mundo. Nelson Cuptchik, diretor financeiro da empresa, conta que a opção pelo produto 
sazonal foi feita para ligar a DeMillus ao esporte. "A Copa do mundo é um evento muito 
importante para o Brasil. É mais importante que as Olimpíadas. Escolas, escritórios, todos param 
para assistir aos jogos", informa. 
 
A fabricante de vestuário Malwee aposta na mesma idéia: lançará camisetas temáticas. Segundo 
Wilmar Raboch, gerente de Marketing, eventos em que o Brasil é representado mundialmente são 
importantes para os negócios. "Em se tratando de Copa do Mundo, com a qual a maioria dos 
brasileiros vive e se envolve emocionalmente, o impacto positivo na economia é sentido em vários 
setores", diz. 
 
As promoções que incluem o lançamento de produtos sazonais, como o Bubaloo Golaço e os casos 
da DeMillus e da Malwee, são interessantes, lembra o professor França. O retorno pode ser ainda 
maior quando o principal público-alvo são crianças e adolescentes. "Além da associação com a 
marca institucional, este tipo de iniciativa estimula o consumo, gerando vendas. Mesmo os 
patrocinadores oficiais, como a Coca-Cola, adotam esta estratégia, ao lançar a embalagem em 
forma de bola. O risco está em o produto sazonal não cativar o público-alvo", explica. 
 
Algumas campanhas começaram antes  
Patrocinadores oficiais, como o McDonald"s e a Coca-Cola, já anunciam mensagens ligadas ao 
futebol desde meados do ano passado, um ano antes da Copa do Mundo da Alemanha. O mesmo 
fizeram grandes anunciantes, como a AmBev, que lançou a campanha "Olé", da Brahma, também 
em meados do ano passado. 
 
Otto Pajunk, diretor de Mídia da Artplan, reforça que começar as campanhas de um evento tão 
forte como a Copa é estratégia inteligente. Um dos motivos, lembra o publicitário, é que a Copa 
do Mundo se inicia muito tempo antes do jogo de abertura.  
 
"Antes do início da Copa, acontecem as eliminatórias, que desta vez começaram quase dois anos 
antes. Além disso, há o sorteio das chaves e finalmente, o evento em si. Todos estes episódios, 
mais a cobertura em jornais, rádios e revistas, podem ser patrocinados. O principal cuidado deve 
ser com as regras estabelecidas pela Fifa e pelos patrocinadores oficiais, evitando problemas de 
direitos autorais. Fora isso, sempre existem formas criativas de se comunicar", completa Pajunk. 
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 30 mar. 2006, Gerência, p. B-9. 
 


