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Emanuel Publio Dias, diretor de marketing da ESPM (Escola Superior de Propaganda e 
Marketing), destaca que a Copa do Mundo 2014 é uma excepcional oportunidade para o 
marketing, mas reforça que as discussões deveriam estar mais adiantadas. “Apesar do foco 
competitivo da Copa do Mundo estar no campo verde, os maiores players da Copa são as 
cidades. Temos ouvido muitos comentários sobre os preparativos para a Copa, os 
investimentos em infraestrutura, mas quem assiste aos jogos é uma minoria. As cidades não 
se atentaram para este detalhe. Elas acham que os turistas vão aparecer milagrosamente para 
usar trens, aeroportos, parques e sinalizações? Fora o Rio de Janeiro, nenhuma cidade do 
Brasil é conhecida, as pessoas não sabem sequer pronunciar Fortaleza ou Curitiba”, comenta. 
 
Para ele, existe um cenário competitivo muito grande para ser aproveitado, não só pela 
atração de turistas, mas também de investimentos de marketing. “Por exemplo, se a Adidas 
fizer um hospitallity center não será nas doze cidades, ela vai escolher algumas”, diz. Publio 
Dias lembra que outras cidades podem se beneficiar com o evento. “Temos que pensar 
também como Osasco pode aproveitar? E Poços de Caldas? E as outras?”, fala. 
 
Outra coisa importante, destaca, é como transformar o valor que será gerado na Copa em 
benefício para os cidadãos. “Ser indicado cidade-sede é apenas o primeiro de uns dez passos. 
 
Os turistas não vão decidir seus destinos apenas em função dos jogos e vão definir por onde 
entrar no País e por onde sair, o que fazer antes e depois da Copa. As cidades têm que 
oferecer atrativos. E comunicá-los. Os turistas não vão cair de paraquedas, pelo contrário”, 
afirma.  
 
Dias acrescenta que a ESPM, através de seu núcleo de esporte, está se preparando para ser 
referência de marketing e geração de negócios para a Copa do Mundo. “Quem vai trabalhar na 
Copa? Que tipo de profissionais serão necessários? Se não estivermos preparados, os grandes 
anunciantes e operadores trarão especialistas em marketing esportivo da Europa e Estados 
Unidos. Temos a preocupação de formar gestores e profissionais para trabalhar na Copa”, 
finaliza. 
 
Fonte: Propmark, São Paulo, 8 jun. 2009, p. 25.  


