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4 de Julho de 2006 - Derrota do Brasil obriga empresas a mudar estratégias. 
Principalmente a de dar ênfase a jogador. O mercado publicitário, a exemplo de 
180 milhões de brasileiros, recupera-se do baque da desclassificação precoce do 
Brasil na Copa do Mundo. Os anunciantes, agora, revêem suas estratégias de 
comunicação, que deixam de lado a ênfase nos jogadores da seleção brasileira, 
para dar um outro enfoque nas campanhas até o fim do mundial. Competição, 
aliás, que bateu recorde de investimento em ações de marketing, segundo o setor 
publicitário. Estima-se que R$ 3,5 bilhões foram alocados em comunicação 
associada ao futebol, mais de 15% do investimento publicitário anual do País. 
Somente Ronaldinho Gaúcho foi garoto-propaganda de mais de uma dezena de 
marcas, de desodorante a chiclete.  
 
"O futebol não deixa de ter importância, mas a Copa terá valorização diferente da 
que tinha até sábado passado. Esta fase sugere um outro tipo de envolvimento e 
será explorada de uma forma distinta, não mais com a de imagem campeã", afirma 
o presidente do Grupo de Mídia, Angelo Franzão, que também é VP de mídia da 
McCann-Erickson.  
 
O banco Santander Banespa, por exemplo, estaria tirando seus filmes com os 
atletas da seleção do ar. A instituição financeira veiculou uma das campanhas mais 
ousadas do mundial, com seis jogadores brasileiros, cujo investimento foi avaliado 
em cerca de R$ 200 milhões. Só os cachês foram estimados em R$ 30 milhões. "A 
saída da mídia não acontecerá porque as compras de espaço são feitas com 
antecedência. Agora, cada anunciante irá achar uma solução, que pode ser uma 
campanha institucional, de varejo ou uma outra mensagem ligada à competição", 
diz o VP de criação da Lew,Lara, Marco Versolato. A agência, aliás, tirou do ar a 
campanha da Golden Cross, a qual tinha o técnico Parreira como garoto-
propaganda. Em seu lugar, colocou um filme institucional da empresa.  
 
"A maioria dos anunciantes não estava comprometido com o hexacampeonato, mas 
sim as transmissões da Copa do Mundo. E isso vai continuar", comenta Franzão. A 
derrota, diz o executivo, estava prevista no planejamento das ações de marketing, 
mas não da forma como ocorreu. Versolato, da Lew, Lara concorda. "Os jogadores 
não corresponderam à imagem esperada. As marcas foram associadas ao heróis, 
que acabaram virando vilões. Como fica o ‘Joga Bonito’ da Nike, se a seleção jogou 
tão feio?", questiona o criativo.  
 
 
Os comerciais da Nike contrastaram com o desempenho do País nos campos, mas 
na empresa a ação é considerada vitoriosa com base em números. Um deles se 
refere ao filme "Alegria", com Ronaldinho Gaúcho, baixado na internet 1,8 milhão 
de vezes em oito semanas. Sabe-se, porém, que houve cautela antes de lançar um 
comercial em homenagem a Ronaldo. Por uma infeliz coincidência, o filme, que já 
estava sendo veiculado na internet, foi ao ar justamente no dia da derrota para a 
França.  
 
A Nike não divulga que linha vai seguir "por questões estratégicas" e, por 
enquanto, o comercial com Ronaldo segue no site. Já a Oi, que tem contrato com 
Ronaldinho Gaúcho até 2010, vai tirar do ar antes do previsto o comercial "Sou 
Brasileiro".  
 
Para o coordenador da Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM), Ivan 
Pinto, a associação de sentimentos são potentes criadores de aceitação das marcas, 
o que ocorreu neste mundial quando os anunciantes ressaltaram os atributos de 



atletas e da equipe brasileira. "Na Copa, entretanto, a seleção mostrou-se apática. 
Aquela imagem de time vitorioso, otimista e pronto para o hexacampeonato foi 
jogada no lixo". "O impacto negativo é imenso, mas de difícil mensuração", afirma. 
Para o professor da ESPM, além do investimento perdido dos anunciantes, a marcas 
deixam de ter o benefício de estar atreladas a uma equipe e jogadores campeões.  
 
O presidente da Associação Brasileira de Propaganda, Adilson Xavier, concorda. 
"Não dá para quantificar a perda para a publicidade, mas ela ocorreu", diz o 
executivo. "Não só por termos saído da Copa, mas também por como saímos. 
Cientes do fiasco da seleção, e da imagem de soberba e até de fracasso com que 
muitos jogadores deixaram a Alemanha, anunciantes trataram de rever as ações 
imediatamente", afirma Xavier.  
 
Para o executivo, não faz mais o menor sentido manter ações do gênero na mídia. 
"A atitude correta é se associar ao momento emocional do brasileiro, como a 
Brahma (AmBev) fez", comenta o presidente.  
 
A cerveja , segunda marca mais consumida no País, falava de futebol desde o ano 
passado. Com a derrota do Brasil, foi rápida no gatilho e veiculou filme - produzido 
na semana passada e que fica no ar até quarta-feira - com Zeca Pagodinho 
mostrando seus dotes futebolísticos e animando os consumidores: "Bola pra frente, 
Brasil". "O comercial salienta a capacidade do brasileiro de dar a volta por cima" 
informa a gerente de marketing da Brahma, Paula Lindenberg, "Rapidez e 
planejamento são essenciais", completa a gerente.  
 
Para o presidente da holding Clube (Banco de Eventos e Rio 360), José Victor Oliva, 
o futebol, assim como praia e música, é sinônimo de alegria. "Apostar no futebol, 
no Brasil, é sempre acertado, assim nada do que foi feito em termos publicitários 
foi em excesso ou imprudente", diz Oliva, para quem os grandes homens de 
marketing olham lá na frente. Segundo o empresário, mesmo com a derrota do 
Brasil diante da França, Ronaldinho Gaúcho, por exemplo, continua sendo o melhor 
do mundo. "Isso não muda, o pior é parar de falar agora do jogador".  
 
Oliva, entretanto, não acredita em prejuízo para os anunciantes. "A médio e longo 
prazo essas empresas que vêem nas datas mais importantes o momento para fazer 
o seu marketing, escolherão outros eventos para anunciar. Assim, uma série de 
produtos que pegaram carona no momento Copa vão focar em outro momento, que 
pode ser o Pan-Americano, mesmo porque muitas marcas são esquecidas logo após 
a Copa. Para quem apostou apenas com foco no mundial, aí sim a desclassificação 
do Brasil poderá ser ruim."  
 
Para Oliva, quando se foca no que o atleta tem a oferecer como imagem, a Copa 
não é o mais importante para o anunciante. Como exemplo, ele cita Ronaldo 
Fenômeno, exemplo de superação de dificuldades, assim como Diego Maradona. O 
astro argentino associou o produto que anunciava - o Guaraná Antarctica (AmBev) 
- à volta por cima que deu na vida. "Esse é um exemplo de ousadia e inovação na 
publicidade, que é o que o consumidor procura", diz Oliva.  
 
O presidente da holding Clube acredita que a comunicação está vivendo um 
momento de mudança, com caminhos mais modernos, levando em consideração o 
que o consumidor deve ter. Ele cita eventos atemporais como o Nokia Trends 
(Nokia), que não dependem de uma competição para serem realizados, o que faz 
com que sua marca seja fixada pelo consumidor independente de ganhar ou não 
um torneio. "A publicidade deve continuar a falar de futebol, que tem uma força 
mundial positiva, de dar esperança para as pessoas", completa o empresário.  
 



O diretor de operações e negócios da agência Fischer America, Mauro Rabello, 
concorda que ninguém queria a derrota da seleção brasileira, mas para ele, a maior 
parte dos anunciantes já havia preparado algumas alternativas para uma situação 
como essa, que acabou acontecendo. "A Vivo, nosso cliente, por exemplo, deixou 
de lado as propagandas com foco na torcida pela Copa e concentra agora suas 
ações em peças com apelo institucional", diz Rabello.  
 
Segundo o publicitário, o mercado está menos aquecido com a perda do título, mas 
não deverá haver perda significativa em termos financeiros, uma vez que as cotas 
de patrocínio já estavam comercializadas. Para ele, só terá prejuízo quem não 
pensou na possibilidade de o Brasil perder o hexa. "A Copa é sempre positiva. 
Mesmo com a saída precoce de nossa seleção do mundial, quem investiu no 
campeonato já lucrou", conclui Rabello.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 4 jul. 2006, Caderno C, p. 6.  
 


