
Marketing esportivo melhora a imagem da empresa 
 
Não há como falar de marketing esportivo sem destacar o futebol, principalmente em um País 
que tem essa como uma de suas principais paixões. Essa foi uma das primeiras considerações 
de Wesley Callegari Cardia, palestrante do Break Publicitário realizado na noite desta segunda-
feira, no Centro Universitário Feevale, em Novo Hamburgo/RS. O tema Marketing esportivo em 
ano de Copa do Mundo levou mais de 600 pessoas ao Salão de Atos da instituição. Cardia, da 
WCA Consultores, destacou somente pontos positivos em aliar a imagem de uma empresa ao 
marketing esportivo, como o aumento do reconhecimento e a melhoria da imagem da empresa 
e do produto.  
 
“Associar sua marca ao esporte e saber fazer uso dessa ferramenta é muito importante, 
porque só existem coisas boas aliadas ao esporte: saúde, sucesso, ação, sociabilidade, 
emoção”, enumerou, destacando ainda que, os fãs de futebol são os mais fiéis consumidores. 
“As pessoas mudam de casa, de curso na universidade, de namorada ou esposa, até de 
religião, mas de time elas não mudam nunca. Por isso, é importante saber usar bem essa 
paixão e devoção que pode até parar o País, principalmente em ano de Copa do Mundo.”  
 
Prova disso, são os números quando o assunto é futebol brasileiro. Na competição de 2002, 
segundo Cardia, havia um grande receio de que a audiência dos jogos não fosse satisfatória, 
por serem realizados no Japão e na Coréia, sendo televisionados, portanto, de madrugada no 
Brasil. “E mesmo com jogos ocorrendo às 3 horas da manhã, a média foi de 64 pontos, o que 
mostra o poder do futebol no País”, destacou. Outro dado importante, conforme ele, está no 
número de países filiados a organizações internacionais. Na Organização das Nações Unidas 
(ONU) são 191 países filiados, enquanto que na Fifa são 205.  
 
EMPRESAS - Diante de tamanha representatividade, a Copa do Mundo, principal evento 
esportivo, é extremamente valorizada por mexer com as paixões dos consumidores e, 
portanto, com o mercado. “Até julho, tem que se falar em futebol. Todas as empresas que 
puderem, devem dar uma fisgadinha na Copa”, alertou Wesley Cardia. Isso porque, a “febre 
verde e amarela” que toma conta do País nessa época é um fenômeno internacional, de acordo 
com ele.  
 
Porém, há artimanhas necessárias para se vincular, legalmente, sua marca à competição. 
Cardia observou que somente empresas patrocinadoras podem usar a logomarca da Fifa, da 
Copa ou do mascote do evento para chamadas. “O mau uso pode implicar, inclusive, em 
processos”, salientou. Ainda assim, se a estratégia não for explícita, como utilizar imagens de 
jogadores da Seleção brasileira consumindo determinado produto ou simplesmente as cores 
verde e amarela, o sucesso é garantido. “Uma empresa de turismo, por exemplo, não pode 
vender pacotes exclusivos para a Copa do Mundo, mas ninguém pode impedir que ela 
destaque viagens à Alemanha nessa época”, exemplificou. 
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