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Faltam pouco mais de cinco anos para o Brasil se tornar 
o epicentro do futebol mundial, com a organização do maior 
evento esportivo da nossa história. E as coisas já estão cami-
nhando. Já foi criado um comitê organizador local; em março 
serão decididas as 8, 10 ou 12 cidades-sede, e aí começa o 
trabalho pesado. Como o primeiro grande teste é a Copa 
das Confederações, em 2013, a Fifa já determinou: todos os 
estádios têm de estar prontos até dezembro de 2012. Com os 
novos estádios virão novas tecnologias e, com elas, várias novas 
oportunidades para falar com o consumidor. 

Imagine o seguinte: junho de 2014, você acessa o site oficial 
da Copa no seu celular 3G, faz um cadastro rápido e compra 
seu ingresso para assistir a Argentina contra Camarões, pela 
fase de grupos da Copa. Ao fechar a compra, você faz um 
download de um barcode 2D no próprio celular, que servirá 
como bilhete de entrada no estádio. No dia do jogo você chega 
ao estádio e o voluntário passa um scanner portátil na tela do 
celular liberando seu acesso, sem fila, sem estresse. Logo em 
seguida chegam três mensagens de texto: uma da Fifa dando as 
boas-vindas, lembrando o número do seu assento e indicando a 
melhor forma de chegar lá. Outra da Coca-Cola, patrocinadora 
oficial da Copa, com um código para um refrigerante grátis no 
bar mais próximo à sua área; a outra da Adidas, com um cupom 
de desconto na loja oficial da Fifa no estádio. O jogo começa e 
logo aos cinco minutos a seleção de Camarões abre o placar, 
para alegria geral da galera. Três minutos depois, você recebe 
no celular a opção de baixar o vídeo do gol, através de uma rede 
bluetooth instalada no estádio. O vídeo é oferecido pela Castrol, 
outra patrocinadora oficial da Copa, e custa só 31 centavos + 

impostos. No intervalo de jogo você recebe a opção de baixar 
os vídeos dos melhores momentos do primeiro tempo. 

A cada interação, a Fifa e os patrocinadores vão juntando 
informações sobre o seu perfil consumidor. Informações que 
serão usadas para criar ofertas ainda mais personalizadas da 
próxima vez que o leitor da catraca registrar sua presença 
no estádio ou em qualquer outro evento ligado à Copa. Tudo 
isso feito com a sua autorização, devidamente registrada no 
momento da compra do ingresso.

Isso tudo pode parecer distante da realidade atual do nosso 
futebol, mas a verdade é que esse tipo de tecnologia já existe e 
vem sendo testada em alguns estádios na Europa. E isso é só 
um exemplo do que vem por aí. Cinco anos pode parecer pouco 
tempo para organizar um evento tão grande quanto a Copa do 
Mundo. Serão de oito a dez novos estádios, 64 partidas ao longo 
de um mês, mais de 90 mil pessoas diretamente envolvidas na 
organização da competição, incluindo 15 mil voluntários para 
atender a um público acumulado de 3,2 milhões de torcedores 
nos estádios, dos quais 2 milhões serão turistas estrangeiros. 
Mas, do ponto de vista das possibilidades de inovações tecno-
lógicas, cinco anos são uma eternidade.  

Eu não tenho dúvidas de que a Copa do Mundo será uma 
grande catalisadora para acelerar a modernização do futebol 
brasileiro. Depois disso, o conceito de marketing esporti-
vo vai ganhar outra dimensão, até porque as inovações e 
melhorias que vierem com a Copa e com os novos estádios 
continuarão disponíveis para os clubes em seguida. 

Nos próximos anos, a indústria mundial do futebol vai 
começar a voltar os olhos para o Brasil em busca das opor-

tunidades que vão surgir com a organização da Copa. Já 
em março do próximo ano, será realizada pela primeira vez 
no Brasil a Soccerex, a feira mais tradicional de negócios 
de futebol no mundo. O evento acontecerá em Brasília nos 
dias 17 e 18 e apresentará painéis e fóruns sobre diversos 
temas ligados justamente às oportunidades de negócios no 
Brasil em função da Copa 2014. Serão apresentados cases do 
mercado internacional de futebol em áreas como estratégias 
de patrocínio, utilização de novas mídias, discussões sobre 
estádios envolvendo as melhores práticas em áreas como 
segurança, hospitalidade, tecnologia, naming rights e outras 
propriedades comerciais. A Soccerex existe há mais de dez 
anos e todo mundo que tem algum interesse na indústria 
mundial do futebol acaba participando. Vai ser uma ótima 
chance para quem quiser aprender um pouco mais sobre a 
indústria do futebol e mergulhar nesse assunto.

Então, em vez de ficar sonhando com uma oportuni-
dade de vencer em 2014, comece a planejar desde já para 
colocar sua marca entre aquelas que vão brilhar para o 
mundo todo. 

O país do futebol tem mais uma chance de provar que 
é também o país da comunicação, com criatividade, não só 
pelo surgimento de novas mídias, mas também pelas men-
sagens inovadoras. Ou boa sorte com as famosas “goleadas 
de ofertas”, “seleção de vantagens” e “copas de prêmios” 
em layouts bem verdes e amarelos. 

Que seja uma Copa do Mundo com criatividade dentro 
e fora do campo.
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2014 é logo ali

Pergunte ao cidadão britânico o que simboliza o Natal 
e você ficará surpreso com a diversidade das respostas — 
muitas delas nada têm a ver com a festa cristã original. O 
Natal hoje representa atividades puramente sazonais, como 
fazer bonecos de neve ou descer uma montanha coberta 
de neve de trenó.

Basta olhar para uma seleção de cartões típicos de Natal 
no Reino Unido para perceber que religião é hoje um item 
opcional: há muitos outros símbolos (como renas, flocos de 
neve) no lugar do Menino Jesus ou dos Três Reis Magos.

O Natal britânico se converteu, acima de tudo, em um 
momento de troca de presentes, o que fez deste o período 
mais importante do ano para a maioria das marcas e lojas, 
com 40% ou mais das vendas anuais se realizando no quarto 
trimestre do ano. A partir daí, criou-se uma outra tradição 
natalina: campanhas de marketing que vão aumentando em 
volume e intensidade. De uma hora para outra, todos os 
comerciais de TV têm de ter, obrigatoriamente, um ou mais 
dos seguintes itens: Papai Noel, renas, sinos ou neve.

Alguns publicitários mais inteligentes perceberam que, 
como quase todas as marcas recorrem ao mesmo estoque de 
clichês de Natal, é preciso adotar uma nova abordagem. Em 
vez das mesmas imagens desgastadas de sempre, algumas 
marcas tentam criar experiências diferenciadas em lugar 

dos anúncios repetitivos típicos. 
Em uma joalheria, onde as compras de presente são a 

alma do negócio, o Natal é um período crítico para as vendas. 
Uma loja de luxo, como a Tiffany, depende do pico de vendas 
do Natal tanto quanto as outras joalherias; porém, precisa 
estar acima da concorrência, e seus anúncios tradicionais, 
em revistas usados como vitrine de produtos.

Neste ano, a Tiffany criou um ringue de patinação ao ar 
livre dentro do pátio central da Somerset House (um marco 
histórico londrino do século 18, onde há uma galeria de 
arte). Esse ringue de patinação fica aberto para o público, e 
em uma das extremidades há uma árvore de Natal decorada, 
não com pacotes de presentes de mentira, mas com patins 
de gelo em azul Tiffany. Passar uma noite patinando debaixo 
da árvore da Tiffany há de criar uma impressão muito mais 
profunda do que qualquer produto mostrado em um anúncio 
de revista, por melhor que seja a direção de arte.

E essa abordagem de criar uma experiência não deixa de 
atingir um público mais amplo, pois a cerimônia de abertura 
do ringue de gelo foi coberta por vários jornais, muitos deles 
mostrando uma foto da árvore Tiffany, com a atriz Emily 
Watson apertando o botão para acender as luzes.

Outra tradição do Natal em Londres são as luzes festivas 
penduradas nas principais ruas comerciais, como Oxford 

Street e Regent Street. Em dezembro do ano passado, a 
Nokia abriu sua primeira loja de referência no Reino Unido 
na Regent Street, quase em frente à loja da Apple. O que a 
Nokia poderia fazer para superar a Apple e ganhar a atenção 
dos compradores?

Sua solução foi criar o show de luzes de Natal mais 
original que Londres já viu. As luzinhas se agrupavam para 
formar imensas esferas emitindo luz, lembrando modelos 
moleculares suspensos. As esferas, equipadas com sensores 
de movimento, detectavam o movimento da rua e mudavam 
de cor dependendo dos compradores que passavam na rua 
abaixo.

Outro exemplo é o da LG Electronics, que está patro-
cinando um espetáculo de fogos de artifício no Ano Novo 
no Rio Tamisa que — segundo dizem — será transmitido 
para o mundo todo, inclusive para o Brasil. O slogan da LG 
é “A vida é boa”, algo muito mais fácil de acreditar quando 
essa mensagem é transmitida durante um acontecimento 
genuinamente divertido e não como finalização estática de 
um anúncio.

Criar lembranças é o melhor que as campanhas deveriam 
buscar fazer. Existe maneira melhor de dar às pessoas uma 
experiência memorável de Natal?
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Inovação

Um Natal memorável
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