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O Brasil sediará um dos maiores eventos esportivos do mundo em 2014: a Copa do Mundo de 
Futebol. Em tempos de rápidas transformações e mudanças, os cinco anos que faltam para o 
evento parecem uma eternidade, mas, especialmente neste caso, o pontapé inicial do jogo é 
agora. 
 
Para alguns, já demorou! Não é para menos, um evento com essa magnitude merece um 
minucioso plano de preparação, não só para realizar bem o torneio em si, mas principalmente 
para aproveitar todos os benefícios diretos e colaterais de evento. 
 
Para se ter uma idéia da grandiosidade da Copa, veja alguns números: Mais de 500.000 
turistas atraídos pelo evento; 32 equipes e suas comitivas estarão presentes; 500 estações 
de TV; 15.000 jornalistas; e 14.000 técnicos e fotógrafos (sem citar a cobertura de canais 
menos formais, principalmente internet); ingresso de mais de US$ 2,5 bi no País. Com 
números assim, já há uma mobilização de alguns setores. 
 
O de turismo, seguramente o mais beneficiado diretamente, já vem realizando reuniões 
preparatórias reunindo governo, instituições e empresas privadas. Tive acesso a um 
documento da CBIC (Associação Brasileira da Indústria da Construção) que exprime bem a 
sua visão do evento e suas oportunidades. É claro que a associação está de olho nas obras de 
infra-estrutura, mas sua avaliação extrapola o segmento da construção. 
 
No campo das oportunidades, ela destaca os seguintes pontos: Ampliação da visibilidade do 
Brasil/ Consolidação do País como pólo turístico e de eventos internacionais/Melhor qualidade 
de vida para os cidadãos (em função dos investimentos estruturais necessários). Os impactos 
previsíveis são: Geração de empregos diretos e indiretos/Aumento do fluxo turístico/Melhora 
da infra-estrutura/Fortalecimento do setor de serviços/Aumento da arrecadação. Os 
investimentos necessários para suportar um evento com essas dimensões – parte integrante 
do PAC – superam em muito o ingresso financeiro previsto, mas deixam um legado 
inestimável à população. 
 
Para uma boa realização do evento serão necessários investimentos nos setores de 
Transporte (marítimo, aéreo e terrestre), Rede hoteleira, Segurança, Rede hospitalar, Centro 
de treinamento, Estações de tratamento de esgoto, Mobilidade urbana, Praças de convivência 
e estruturas turísticas. Sem contar os estádios. 
 
Estima-se a construção de seis novos estádios para comportar a Copa, além das adequações 
necessárias para homologar os existentes. Há 18 cidades disputando o direito de sediar 
jogos. São elas: São Paulo, Rio, Belo Horizonte, Salvador, Brasília, Curitiba, Florianópolis, 
Porto Alegre, Recife/Olinda, Rio Branco, Fortaleza, Natal, Goiânia, Manaus, Maceió, Belém, 
Campo Grande e Cuiabá. 
 
Há correntes de crítica à iniciativa do Brasil em sediar uma Copa do Mundo, fundamentadas 
principalmente na inversão de prioridades de um País tão carente como o nosso. Porém, ao 
ver a natureza e a abrangência do investimento, é inquestionável o poder catalisador do 
evento. Quantas das obras necessárias seriam efetivadas em tão curto espaço de tempo não 
fossem as demandas da Copa? Sem contar o lado intangível da iniciativa, em termos de 
elevação de imagem e de projeção internacional. 
 
No que diz respeito a nós, marqueteiros, é fácil vislumbrar um mar de oportunidades. Esta 
coluna não gosta de linhas separadoras, mas podemos pensar Below the Line (toda a infra a 
ser desenvolvida), Above the Line (campanhas, promoções, projetos de alta visibilidade) e, 
principalmente, Beyond the Line (projetos integrados de comunicação e marketing apoiados 
pela força do tema futebol em sua expressão máxima, que é a Copa do Mundo). 
 
A CBF já tem seis patrocinadores definidos: Ambev, Hugo Boss (roupas sociais dos atletas), 
Itaú, Nike, TAM e Vivo. A FIFA, por sua vez, tem os partners (Adidas, Coca-Cola, Emirates, 



Kia, Sony e Visa) e os sponsors da Copa de 2010, que são: Budweiser, Castrol, Continental 
(pneus), McDonald’s, MTN (telefonia celular da África do Sul) e Satyan (TI). 
 
O que temos de definir já é de que lado vamos ficar nesse jogo. Do lado de simples 
espectadores ou de players ativos? A bola está quicando... (Esta coluna ainda voltará muitas 
vezes a esse importante tema). 
 
Fonte: Propmark, São Paulo, 1 dez. 2008, p. 16.   


