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Brasil crava sua marca
Agência MPM explica o logo que criou para a Copa no País
Robert Galbraith

A Fifa confirmou no dia 30, 
em sua sede em Zurique (Su-
íça), que o Brasil será a sede 
da Copa do Mundo de 2014. O 
caderno de encargos entregue 
pela Confederação Brasileira de 
Futebol (CBF), elaborado pela 
agência MPM, recebeu todos os 
20 votos favoráveis dos conse-
lheiros da entidade máxima do 
futebol presentes na cerimônia. 
“Anunciamos que estamos de-
legando não somente o direito, 
mas a responsabilidade de 
sediar a Copa do Mundo de 

2014, ao Brasil”, disse Joseph 
Blatter, deixando claro que o 
País precisará honrar os com-
promissos assumidos.

A delegação brasileira foi re-
presentada pelo Presidente da 
República, Luiz Inácio Lula da 
Silva, o ministro dos Esportes, 
Orlando Silva, 12 governadores, 
o presidente da CBF, Ricardo 
Teixeira, o técnico da seleção 
brasileira, Dunga, o diretor da 
MPM Rui Rodrigues, o atacante 
Romário e o escritor Paulo Coe-
lho. O próximo passo do Brasil 

será formar um Comitê Organi-
zador. No ano que vem, a Fifa 
definirá quais das 18 cidades 
candidatas poderão sediar os 
jogos. No máximo 12 poderão 
ser escolhidas. As estimativas 
são de que o Brasil precisará 
investir cerca de R$ 18 bilhões 
em infra-estrutura, construção 
e reformas de estádios, segundo 
levantamento da revista Máqui-
na do Esporte.

A pedido de Meio & Men-
sagem, a MPM apresenta o ra-
ciocínio utilizado na concepção 
do logo da Copa de 2014: “O 
número em destaque — 2014 
— aparece como uma meta a 
ser perseguida, um esforço a ser 
alcançado, uma vitória resultan-
te do esforço coletivo. ‘Um gol 
para o País, uma nação’ — esse 
foi o pensamento criativo do 
Sergio Gordilho, que destacou 
o número 2014 na marca para 
simbolizar o sonho brasileiro de 
sediar o mais importante evento 
esportivo do mundo. A tipologia 

das letras traz uma linguagem 
artesanal, que é típica das ma-
nifestações da arte e da cultura 
brasileira. A escolha das cores 
representa a imensa diversida-
de étnica e cultural não só do 
Brasil, mas do evento em si, que 
recebe pessoas de todas as par-
tes do planeta. A marca busca 
uma associação com símbolos 
nacionais e internacionais, e a 
figura da bola tem múltiplas fun-
ções: está em nossa bandeira, no 
mundo e no futebol, enlaçada 

DalPonte amplia jogadas
A DalPonte, fabricante de 

material esportivo com sede em 
Veranópolis (RS) e que tem sua 
imagem fortemente ligada ao 
futsal, traça planos de reforçar, 
a partir do próximo ano, sua 
atuação em outros esportes. São 
eles: basquete, futebol, handebol 
e vôlei, esportes para as quais já 
possui linhas de bolas e assessó-
rios (como chuteira, caneleira, 
tornozeleira e cotoveleira, por 
exemplo). Além de ser patroci-
nadora oficial da Confederação 
Brasileira de Futebol de Salão 
(CBFS) há seis anos, a empresa 
possui duas franquias na Liga 
Futsal (uma em Joinville e outra 
em Horizontina, que irá se trans-
ferir para Teresópolis no próximo 
ano) e patrocina outras equipes e 
diversos jogadores brasileiros.

“Nosso grande objetivo é ser 
a opção nacional em relação aos 
produtos internacionais. O mar-
keting será nosso diferencial em 
2008. Não em investimen-
to, mas em criatividade na 
abordagem”, conta Diniz 
Aguillar, gerente de mar-
keting da DalPonte.

O pr imeiro passo, 
segundo o executivo, é 
identificar possibilidades 
de investimento como 
patrocínio, presença em 
jogos, clubes e eventos, 
torneios de categoria de base, 
escolas e campeonatos. O se-
gundo será o desenvolvimento 
de novos produtos. Inicialmen-
te a empresa pretende patro-
cinar jogadores, promovendo 
a utilização de suas chuteiras, 
para depois investir em for-
necimento de material para 
equipes, como já acontece com 
o São José, de Porto Alegre, e o 
Caxias, de Caxias do Sul.

A verba de marketing da com-
panhia para 2008, que deve man-
ter-se, como neste ano, na casa 
dos R$ 6 milhões, será aplicada 
fortemente no ponto-de-venda. 
“Temos que estreitar a relação 
com os varejistas, por isso vamos 
destinar 30% do nosso orçamen-
to para a área”, aponta Aguillar. 
O escopo de investimento tam-
bém engloba comunicação com 
o consumidor, principalmente 
por meio de rádios e TVs locais, 

e a realização de eventos para o 
público jovem.

O principal deles é o Arena 
DalPonte, um torneio de futsal 
virtual que está sendo testado 
em São Paulo com investimentos 
de R$ 550 mil. Na etapa classi-
ficatória, que vai até o dia 27 de 
novembro, os consumidores que 
comprarem calçados e bolas da 
marca em uma das 450 lojas das 
35 redes parceiras receberão 
uma senha para participar de 
uma disputa de cobrança de 
pênaltis no site da empresa. Os 
4.096 melhores colocados se 
classificarão para a final, que 
acontecerá no ginásio do Colégio 
Salesiano, em 1o de dezembro. 
Lá serão montadas 65 estações 
de PCs para a disputa.

“Essa é uma ação que visa 
trabalhar a imagem da empresa 
em São Paulo, além de buscar 
novos públicos, principalmente 
os adolescentes, e reforçar a 

presença nos pontos-de-venda. 
Esse é um projeto piloto que 
pretendemos estender para ou-
tras capitais”, conta Aguillar. O 
primeiro colocado ganhará um 
PlayStation 3, além de produtos 
da marca. O segundo, um note-
book e os produtos, enquanto 
que o terceiro receberá um kit da 
marca. Todos os 4.096 finalistas 
receberão brindes.

Em 2007 a companhia proje-
ta um crescimento de 10% em 
seu faturamento, o que daria 
um resultado de R$ 80 milhões, 
sendo que 75% desse valor é 
oriundo das vendas das linhas de 
bolas e calçados. Para o próximo 
ano a meta de crescimento é da 
ordem de 12%. A marca está pre-
sente em mais de 15 mil PDVs 
no Brasil, além de exportar seus 
produtos para 15 países da Ásia, 
da Europa e do Mercosul.

Fernando Murad

ainda pela fita branca que nos 
remete ainda mais à bandeira 
brasileira. Acima de tudo isso, 
na posição mais alta da marca, 
está o Brasil, uma civilização 
que almeja mostrar ao mundo 
o que tem de melhor e enxerga 
na conquista da Copa do Mun-
do uma oportunidade histórica 
de transmitir uma mensagem 
de paz através do futebol e da 
enorme força que essa paixão 
representa” (ler mais sobre 
Copa do Mundo na pág. 64).
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