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Embora seus negócios não sejam diretamente impactados pela Copa do Mundo, os postos de 
combustível também elegeram a competição futebolística como tema de sua comunicação. 
Adotaram, aliás, uma mesma tática de marketing para o período: a da ação promocional. A BR 
Distribuidora ( Petrobras), por exemplo, estreou na semana passada uma campanha 
publicitária que divulga a ação que dará combustível grátis para 11 consumidores, por toda a 
vida. Já a Texaco (Chevron), coloca no ar no próximo domingo um filme com Ronaldinho 
Gaúcho para lançar oficialmente sua promoção, a "Sonhos das Copas".  
 
O craque, inclusive, tem se mostrado ídolo não só dos fãs de futebol, mas também dos 
anunciantes. Hoje, está em mais de dez campanhas de diversos setores, como celulares, 
desodorante, banco e chiclete. Não é à toa que o jogador, conhecido por sua habilidade com a 
bola e seu enorme sorriso, tem um valor comercial de US$ 56,9 milhões, acima do inglês 
David Beckham, segundo dados da BBDO, do Grupo Omnicom.  
 
Patrícia Tavares, especialista de marca da Chevron, afirma que a Texaco optou pelo 
Ronaldinho Gaúcho por acreditar que o jogador tem atributos que podem ser associados à 
marca, como desempenho e confiança. A executiva diz que a exposição do atleta em outras 
campanhas não preocupa a Texaco, por se tratar de um acordo de longo prazo. "Trata-se de 
um contrato de três anos, mas aproveitamos o momento da Copa para o primeiro filme com o 
jogador", comenta a especialista.  
 
"Neste filme, Ronaldinho não está vinculado ao futebol", afirma o VP de criação da Y&R, Tomás 
Lorente. No comercial, rodado em Barcelona, o jogador abre uma das garagens de sua casa, 
cheia de carros, e sai com um deles. Em seguida, vai com o automóvel na outra garagem onde 
há um posto Texaco, no qual ele abastece. O filme apresenta a promoção "Sonhos das Copas", 
que premiará os consumidores com R$ 80 mil em barras de ouro para viajar para os próximos 
mundiais, além de outros prêmios paralelos.  
 
A BR Distribuidora, por sua vez, foi à mídia na semana passada, em campanha criada pela 
DPZ, para anunciar sua ação promocional, na qual 11 consumidores poderão encher o tanque 
do carro durante toda a vida. Segundo a agência, os filmes - que tem como assinatura "Brasil, 
encha o tanque de orgulho" - pretendem justamente identificar a marca com a Copa do 
Mundo.  
 
Embora não tenha comerciais diretamente associados ao mundial da Alemanha a comunicação 
da Ipiranga (Empresas Petróleo Ipiranga) cercará o futebol neste ano. Os campeonatos 
exibidos em TV aberta e fechada terão inserções da marca. No caso da Copa, a marca 
anunciará somente na TV por assinatura.  
 
Atualmente, a Ipiranga está no ar com o segundo de uma série de sete filmes previstos para 
2006, quando sua verba de marketing atingiu R$ 70 milhões. Chamado de "Beijinho", o filme 
em exibição também comunica uma ação promocional, que envolve o sorteio de 20 Cross Fox 
(Volkswagen), com cinco anos de combustível grátis. A previsão é de que pelo menos 96 
milhões de cupons sejam preenchidos.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 23 maio 2006, Comunicação, p. C-6. 


