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Vamos imaginar, caro leitor, que você também não goste da imagem de País do futebol e do 
Carnaval que o Brasil projeta lá fora. Realmente, para um País que está entre as dez maiores 
economias do mundo, essa imagem não nos faz justiça. Imaginemos, agora, que o acaso nos 
ofereça uma oportunidade única de tornar essa imagem mais completa e real. Não seria um 
desafio digno do talento dos melhores publicitários brasileiros? 
 
Pois bem, essa oportunidade acaba de concretizar-se. No fim do mês passado, a FIFA anunciou 
oficialmente os nomes das doze cidades brasileiras que sediarão os grupos da Copa do Mundo 
de 2014. Está dada a partida para um grande evento esportivo que poderá transformar a 
imagem do País no mundo, se soubermos fazer dele uma grande vitrine e não uma vidraça. 
Mas as declarações dos prefeitos e governadores entrevistados pela imprensa não sugerem 
que exista a consciência, entre os políticos, de que é preciso concentrar forças em um grande 
objetivo nacional. Pelo menos até agora, os interesses regionais e imediatos parecem ser 
dominantes. 
 
O assunto interessa de perto aos publicitários e merece ser debatido. Em nossa lembrança, há 
dois países que se tornaram exemplos clássicos, por conseguirem fazer de grandes eventos 
esportivos um instrumento de afirmação nacional. O primeiro caso foi o da Austrália, que 
transformou a Olimpíada de Sidney de 2002 em uma grande campanha de afirmação do país 
no exterior. Os australianos aproveitaram a ocasião para revelar ao mundo um país jovem, 
dinâmico e preocupado com as grandes questões do momento. A vila olímpica de Sidney foi 
um exemplo de sustentabilidade ambiental e os australianos fizeram uso inteligente das 
agências de notícias e da imprensa mundial, para divulgar o evento e o país no exterior. As 
grandes operadoras de turismo se recordam do magnífico trabalho promocional realizado pela 
Austrália na ocasião. 
 
O segundo exemplo que nos vem à mente é o da Alemanha na Copa do Mundo de 2006. Os 
alemães e elegeram a Copa como veículo de uma mensagem institucional que enfatizava, 
acima de tudo, a cordialidade do povo alemão. Para os estrangeiros, acostumados à imagem 
de um país eficiente, mas frio e distante, aquilo foi uma grande surpresa. 
 
Em ambos os casos, as campanhas começaram com um esforço interno, para engajar o povo 
na empreitada e fazer do evento um grande desafio nacional. Em seguida, começou o trabalho 
de divulgação no exterior, com materiais excelentes e cronogramas respeitados à risca. Em 
retrospecto, pode-se afirmar que tanto a Austrália quanto a Alemanha deram à divulgação 
publicitária a mesma importância que foi dada à construção dos estádios e outras instalações 
esportivas. 
 
Por outro lado, a África do Sul está dando ao mundo um exemplo que não merece ser seguido. 
Os africanos simplesmente ignoraram a divulgação no exterior e a mídia mundial está 
publicando notícias negativas sobre as mazelas do país e o atraso das obras. 
 
Uma grande oportunidade para a propaganda brasileira É evidente que a CBF já está pensando 
na divulgação da Copa de 2014, mesmo porque não há tempo a perder. Mas, perguntamos, 
pode-se confiar na visão burocrática que os dirigentes têm da propaganda? Em nossa opinião, 
só a classe publicitária terá condições de fazer propostas à altura do desafio. Surge aí uma 
grande oportunidade para o Fórum Permanente de Comunicação, criado pela ABAP, de discutir 
o problema e propor soluções. Os publicitários precisam fazer da Copa de 2014 uma afirmação 
de cidadania e integração na comunidade. 
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