
A partir de hoje a tática do jogo muda  
Eliane Sobral 
 
Nove entre nove entrevistados para esta reportagem apontam a Seleção Brasileira como uma 
das finalistas da Copa do Mundo que começa hoje na Alemanha. O que varia entre um palpite 
e outro é a seleção adversária: pode ser a Itália, sempre ela. A Alemanha, que joga em casa. 
Ou, sonho dos sonhos, a Argentina, por que não? Pouco importa quem vem lá, o fato é que 
ninguém duvida que o Brasil estará em campo dentro de exatos 30 dias. Ninguém? Bem, como 
pretensão e água benta nunca são demais, sim, existe um plano B para o caso de algo dar 
errado.  
 
Slogans como "2010 está aí", ou "Quem é rei nunca perde a majestade" já estão prontos para 
o caso de "eventualidades".  
 
"A gente tem que estar preparado para tudo. Existir Plano B existe, mas prefiro nem falar", 
afirma a gerente de comunicação e marketing da AmBev, Raquel Ogando.  
 
Assim como as campanhas de incentivo à Seleção, as promoções para levar torcedores para 
ver a Copa, agências de publicidade e anunciantes têm que se programar com antecedência e 
estarem preparados para mudar o tom dos anúncios caso a Seleção Brasileira resolva voltar 
mais cedo para casa.  
 
"Reserva de mídia é a maior dificuldade porque a esta altura, as emissoras de televisão já 
estão com os espaços todos vendidos", afirma o vice-presidente de operações da Y&R, Marcos 
Quintela. "E quem já comprou espaço não pode simplesmente tirar suas campanhas do ar", 
completa o sócio e diretor de atendimento da Africa. Márcio Santoro.  
 
Embora exista a cautela, ainda que velada, quem investiu em Copa do Mundo parece não ter 
do que reclamar. O maior evento esportivo do mundo tem números superlativos no Brasil e no 
exterior. A expectativa de audiência acumulada é de 30 bilhões de espectadores em 213 países 
que acompanharão os 64 jogos ao vivo. Só no Brasil o evento já gerou investimentos de R$ 
3,5 bilhões em promoções e divulgação, segundo estudo da DPZ.  
 
Em nenhuma outra Copa o mercado brasileiro teve tantas campanhas vinculadas ao mundial 
como neste ano - 100, pelo estudo da agência. "Nunca vi tanta coisa atrelada à Copa do 
Mundo. É um fenômeno que eu quero estudar", afirma a diretora geral de atendimento da 
DPZ, Angélica Armentano.  
 
O clima de otimismo com a Seleção Brasileira se estendeu aos patrocinadores que não 
mediram esforços na hora de investir. Somando os investimentos em futebol feitos desde 2005 
pelo McDonald's, patrocinador oficial da Copa do Mundo, o montante chega a R$ 22 milhões. A 
Adidas, outra patrocinadora oficial do evento colocou mais R$ 1,5 bilhão em marketing. Os 
resultados parecem avalizar a decisão.  
 
Com apenas três semanas de lançamento, o cardápio especial de Copa da rede de fast-food 
trouxe um incremento de 20% às vendas do McDonald's. Já a Adidas calcula em 15 milhões o 
número de bolas vendidas em todo o mundo.  
 
Mas não é porque começou a Copa que não há mais nada o que fazer. "Mesmo quem não 
comprou cotas de transmissão nas televisões ou não fez anúncios específicos de Copa, pode 
aproveitar o Mundial com campanhas de oportunidade", afirma Renato Loes, presidente da Leo 
Burnett.  
 
A Vivo, uma das patrocinadoras oficiais da Seleção Brasileira, esperou o início da competição 
para lançar suas campanhas diretamente ligadas ao mundial. A partir de domingo entram 
novos filmes publicitários e as novidades vão, tomara, até 9 de julho. "A tarefa agora é 
acompanhar o que acontece dentro de campo e calibrar as mensagens de acordo com esses 
acontecimentos", diz Hugo Janeba, diretor de imagem e comunicação da empresa.  
 



E se o capitão Cafu levantar a Taça pela segunda vez consecutiva as empresas acreditam que 
a onda de otimismo pode se estender por dez ou quinze dias depois do apito final. "É mais que 
uma torcida. A gente cruza os dedos", afirma Mauro Rabello, diretor de operações da Fischer 
América. 
 
Leia mais 
 
Gradiente e Samsung espalham TVs na cidade  
Claudia Facchini 
 
O serviço de TV por assinatura TVA, o canal fechado BandSports e a fabricante Gradiente 
fazem hoje, na abertura da Copa do Mundo, a primeira transmissão de televisão digital em alta 
definição já realizada no Brasil. Para não correr o risco de que ninguém assista à transmissão, 
as três companhias, que juntaram-se neste ano para viabilizar o evento, forneceram o pacote 
completo para 23 bares na cidade de São Paulo, que exibirão os demais jogos do mundial de 
futebol.  
 
"Será uma marco na história da TV. Esta será a primeira vez que os brasileiros assistirão a 
uma transmissão digital em alta definição e em caráter comercial. Não se trata de um 
experimento", afirma Eugênio Staub Filho, diretor geral da divisão multimídia da Gradiente. 
Depois da Copa, ele espera que alguns dos bares acabem comprando os aparelhos e os 
decodificadores.  
 
As indústrias estão dando tudo o que podem na reta final de suas campanhas para a Copa do 
Mundo. Enquanto a Gradiente está levando seus televisores para bares paulistanos, a 
Samsung firmou uma parceria com os shoppings Morumbi, Eldorado e Anália Franco, que 
também criaram espaços especiais.  
 
A ameça de uma alta do dólar, que começou a subir nos últimos dias, não chegará a tempo de 
estragar os planos. "No entanto, se o dólar permanecer acima de um patamar de R$ 2,20, os 
preços começarão a ser reajustados para cima", diz Staub. "Não tem mágica. Se o dólar subir, 
os custos também subirão", concorda José Roberto Campos, vice-presidente da Samsung. A 
grande preocupação, contudo, é com a estabilização da moeda. As turbulências no câmbio são 
o pior cenário, ao impedir uma previsão de custos e formação de preços, acrescenta Campos.  
 
Por enquanto, o dólar baixo fez a alegria das indústrias e do varejo, ao baratear sensivelmente 
os televisores, que utilizam muitos componentes importados. A Gradiente começou até mesmo 
a trazer os aparelhos de plasma e os seus recém-lançados modelos de LCD de avião de 
Manaus para São Paulo para manter seus estoques abastecidos ao longo de junho e não correr 
o risco de não conseguir atender os lojistas durante a Copa do Mundo. Para vir da Zona Franca 
até a capital paulista, por navio ou caminhão, os carregamentos demoram entre 12 a 20 dias.  
 
Segundo dados divulgados ontem pela Superintendência da Zona Franca de Manaus 
(Suframa), o segmento de eletroeletrônico/bens de informática foi o que mais faturou na 
região este ano. As vendas do setor totalizaram US$ 3,93 bilhões entre janeiro a abril, cifra 
35,7% maior que acumulada em igual período de 2005.  
 
A produção de TVs de plasma cresceu 1.783%, alcançando 55 mil unidades e um faturamento 
de US$ 120,32 milhões. Foram produzidas ainda 43,5 mil TVs de LCD, que geraram US$ 51,9 
milhões. A produção de TVs convencionais, de tubo, também teve uma forte alta de 51,8% 
nos quatro primeiros meses do ano. Foram fabricadas 4,4 milhões de peças, que geraram uma 
receita de US$ 877 milhões.  
 
Assim como em 1970, que lançou a TV em cores no Brasil, o mundial de 2006 será a Copa da 
TV digital e dos finos televisores de plasma. No entanto, muitos dos brasileiros que estão 
comprando o seu televisor de 42 polegadas de plasma não estão, necessariamente, adquirindo 
um aparelho que exibe imagens em alta definição.  
 



As TVs mais baratas, que hoje estão sendo vendidas por R$ 7 mil, são digitais mas 
provavelmente só fazem transmissões convencionais. Esse aparelhos possuem apenas 420 
linhas. Para transmitir em alta definição, os televisores precisam ter, pelo menos, 720 linhas. 
Os modelos melhores possuem 1.080 linhas.  
 
"Passada essa primeira fase, de contato inicial com a tecnologia, a segunda onda na demanda 
de TVs de plasma e LCD será por aparelhos de alta definição", acredita Staub. A TV de plasma 
da Gradiente de alta definição custa R$ 10 mil. Os modelos da marca vendidos por R$ 7 mil 
são convencionais. Os parelhos LCD que estão sendo lançados pela empresa, porém, já são 
todos em alta definição. 
 
Leia mais 
 
Mais propaganda nos EUA em ano de campeonato 
Chris Reiter 
 
Embora a Copa do Mundo não desperte nos EUA o mesmo tipo de paixão que em outros 
países, um crescimento firme da percepção e do apoio ao futebol poderá gerar um volume de 
propaganda sem precedentes este ano. 
 
"Do ponto de vista das vendas, nós acreditamos piamente que esta será a melhor de todas as 
Copas", diz Dan Courtemanche, vice-presidente de marketing e comunicações da Soccer 
United Marketing. 
 
Mesmo assim, enquanto evento publicitário, a Copa do Mundo representa muito pouco no 
mercado de propaganda dos Estados Unidos, que movimenta US$ 150 bilhões. A rede de TV 
de língua espanhola Univision Communications, provavelmente a maior receptora dos gastos 
com propaganda nos EUA durante a Copa do Mundo, já afirmou que espera vender um pouco 
mais que os US$ 110 milhões em comerciais durante o tempo de duração do torneio (um mês) 
que começa hoje. 
 
Em 2002, quando o torneio foi disputado no Japão e na Coréia do Sul, o que resultou em jogos 
disputados quando era madrugada nos EUA, os gastos com propaganda na TV, referentes à 
Copa, totalizaram no país US$ 32,6 milhões, abaixo do total registrado em1998, de US$ 49,2 
milhões, segundo dados da XN5 Media Inteilígence. Em comparação, os gastos com 
propaganda durante o Super Bowl (a final do campeonato de futebol americano) superam os 
US$ 160 milhões em poucas horas, com o preço de veiculação de um comercial de 30 
segundos chegando a US$2,5 milhões. 
 
Apesar dos números modestos, há sinais de que os anunciantes estão esperando um impacto 
maior e também aumentando seletivamente as campanhas relacionadas à Copa do Mundo. 
 
A Nike, que patrocina a seleção dos EUA, está veiculando um comercial que mostra a seleção 
americana como parte de sua campanha mundial para a Copa, intitulada "Joga Bonito". A 
Gatorade, parte da Pepsico, está dando uma grande arrancada na Copa com sua campanha 
intitulada "The Road" (A Estrada). O comercial, que vem sendo veiculado nas últimas semanas 
no horário nobre da TV, mostra a paixão e a animosidade que acompanhou a seleção 
americana no caminho para a classificação. 
 
Mas para que o futebol e a Copa do Mundo consigam atrair mais anunciantes, a seleção dos 
EUA terá de fazer uma boa campanha, como em 2002, quando chegou às quartas de final, 
num reflexo da natureza volúvel dos fãs do esporte. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 9, 10 e 11 jun. 2006, Tendências & Consumo, p. 
B5. 


