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Após a confirmação de Porto Alegre como uma das sedes da Copa do Mundo de 2014, a cidade 
está com novo ânimo. Celso Chittolina, presidente da Associação Riograndense de Propaganda 
(ARP), acredita que um evento desta magnitude mexerá com todo mercado e atrairá novos 
anunciantes. “Anunciantes ocupam espaços de mídias que não são usuais e uma Copa do 
Mundo atrai novos anunciantes motivados pelo tema futebol”, diz Chittolina.  
 
A Olympikus, por exemplo, já está planejando a participação da marca esportiva no evento. 
Marcio Callage, gerente da divisão de marketing do Grupo Vulcabrás/Azaléia, adianta que a 
Olympikus inicia a sua aproximação com o futebol através do patrocínio do clube que tem a 
maior torcida do mundo, o Flamengo. A partir de 1º de julho, o logo da Olympikus estará 
estampado com destaque nas camisas dos jogadores como patrocinador máster. Essa é a 
primeira iniciativa da marca de calçados, porque a previsão é de que até 2014 várias outras 
ações sejam realizadas. 
 
“A marca cresceu e atingiu um estágio de maturidade que seria esquizofrênico para nós não 
estar no futebol sabendo que vem aí uma Copa do Mundo no Brasil. A Olympikus é uma marca 
brasileira, líder no segmento esportivo, capaz de brigar de igual para igual com os players 
internacionais”, comenta Callage.   
 
A RBS também já planeja ações com o tema Copa do Mundo. Lucia Bastos, diretora de 
marketing do Grupo RBS, acredita que será um período muito dinâmico para o mercado em 
função da Copa. “Sem dúvida, é um evento muito importante”,diz a executiva. 
 
O secretário de Estado do Turismo, Esporte e Lazer do Governo do Estado do Rio Grande do 
Sul, Heitor Gularte, adianta que a cidade vai ganhar investimentos em infraestrutura e até 
mesmo Metrô.  
 
Já Rodrigo Rodrigues, diretor da OpusMúltipla, de Curitiba, não acredita, pelo perfil dos 
anunciantes locais, que haverá uma grande injeção de “dinheiro novo” em virtude de a cidade 
ser uma das sedes da Copa do Mundo. “Acredito na utilização do tema nas ações de 
comunicação previstas pelos anunciantes, principalmente pelo varejo local. Consigo imaginar a 
rede hoteleira, locadoras de veículos e restaurantes ampliando a divulgação para atrair 
visitantes de outras cidades”, comenta.     
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