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Nem se disputou a Copa da 
África do Sul e os especialistas 
em marketing esportivo já de-
batem as estratégias brasileiras 
para a Copa de 2014. Estamos a 
cinco anos da edição nacional do 
que alguns consideram o maior 
espetáculo da Terra, e os planos 
e cálculos neste momento atin-
gem patamares estratosféricos. 
E por que não atingiriam? Afinal, 
este é o propalado País do Fu-
tebol. E projeções tímidas não 
combinam com tal perfil. 

Espera-se que o torneio mo-
vimente pelo menos US$ 10 
bilhões em investimentos no 
Brasil, possibilite uma arreca-
dação extra de R$ 700 milhões 
em impostos e eleve em 3% o 
Produto Interno Bruto (PIB) do 
ano. Consideradas as obras de 
estrutura e serviços, até 120 mil 
empregos podem ser criados nos 
mais diferentes setores. Nesse 
período, novas empresas espe-
cializadas em gestão de eventos 
e entretenimento devem ser 
estabelecidas, formando-se uma 
nova área de negócios no País.

Um dos principais especialis-
tas no assunto é Marco Aurélio 

De olho na bola e nos negócios
Estima-se que a Copa do Mundo de 2014 movimente US$ 10 bilhões em investimentos no País
Walter Falceta Jr.

Klein, professor de marketing 
esportivo na Fundação Getúlio 
Vargas (FGV) e diretor da Fe-
deração Paulista de Futebol. 
Segundo ele, o evento deve 
oferecer uma chance excepcio-
nal de aprendizado e exercício 
prático para os profissionais de 
marketing e para as empresas 
brasileiras.

Klein lembra que os negócios 
vinculados a uma Copa não se 
resumem a jogos e estádios, mas 
a todas as atividades que cercam 
cada partida, como os projetos 
de ativação de marcas, as promo-
ções e intervenções pontuais em 
concentrações, fan fests e ativi-
dades turísticas associadas ao 
evento principal. “É necessária 
uma visão integral do espetácu-
lo”, adverte. “E, nesse caso, são 
fundamentais o profissionalismo, 
o conhecimento do público-alvo 
e a atenção às normas rígidas 
impostas pela Fifa.”

Segundo o professor, um dos 

grandes desafios será a constitui-
ção de atividades promocionais 
que possam levar pessoas aos es-
tádios, especialmente em ações 
destinadas ao fortalecimento do 
marketing de relacionamento 
das empresas. “Importante será 
termos estádios cheios, até mes-
mo em partidas que envolvam 
equipes nacionais de menor 
expressão”, afirma. 

Na opinião do especialista, 
um dos grandes ganhos da Copa 
no Brasil seria uma mudança 
na mentalidade dos amantes 
do esporte e dos consumidores 
desse tipo de entretenimento. 
“É uma chance de alterarmos 
comportamentos e elevarmos o 
futebol ao lugar que ele merece”, 
sugere. “Um momento como 
esse pode mudar nossa conduta, 
pulverizar a ideia de que o jogo é 

um lugar para se ir de bermuda 
surrada.” 

Essa concepção transforma-
dora é compartilhada por Fábio 
Kadow, gerente de pesquisa e 
desenvolvimento em internet da 
Nova S/B e titular do blog Jogo 
de Negócios, dedicado ao tema. 
Segundo ele, os brasileiros terão 
a oportunidade de experimentar 
um curso informal intensivo de 
marketing esportivo, aprenden-
do a explorar as diversas facetas 
dos negócios da área. “É o even-
to de maior au diência no mundo 
e vamos vender também a marca 
do Brasil para o mundo.”

Kadow afirma que o Brasil 
tem um apelo ímpar como país 
“boleiro”, que reinventou o es-
porte nascido com os ingleses. 
O especialista alerta, entretanto, 
que é necessária responsabili-

dade e total transparência de 
autoridades e outros atores 
envolvidos no processo. Desvios 
e irregularidades funcionariam 
como propaganda reversa. “Te-
mos uma grande oportunidade 
nas mãos, e precisamos nos 
proteger dos oportunistas”, 
aconselha. “Em caso contrário, 
as pedras voarão sobre essa 
vidraça”.

Patrocínio e 
relacionamento

No primeiro semestre deste 
ano, o Itaú assinou contrato com 
a Fifa e tornou-se o primeiro 
patrocinador brasileiro da Copa 
do Mundo de 2014. O banco não 
divulgou números, mas estima-
se em US$ 45 milhões o valor 
do patrocínio. Com isso, a insti-
tuição terá o direito de veicular 
publicidade nos estádios, utilizar 
logos, mascote e nomenclaturas 
do torneio, além de realizar de-
terminadas operações cambiais 
associadas ao evento.

As ações do Itaú no campo do 
futebol se iniciaram há 17 anos, 
com o patrocínio da transmissão 
na Rede Globo dos principais 
campeonatos nacionais e inter-
nacionais. O envolvimento com o 
esporte foi fortalecido no ano pas-
sado, quando o banco se tornou 
patrocinador oficial da Seleção 
Brasileira em todas as categorias. 
O contrato tem duração de seis 
anos e compreende o período de 
disputa da Copa de 2014.

Segundo o diretor executivo 
de marketing do Itaú, Fernando 
Chacon, a iniciativa vai além da 
oportunidade de divulgação da 

Seleção Brasileira: patrocínios de US$ 50 milhões anuais
Somados os valores dos patro-

cínios anunciados pela Confedera-
ção Brasileira de Futebol (CBF), 
todas as categorias de seleções do 
Brasil — sub 14, sub 17, sub 20, 
feminina e masculina principal — 
dispõem hoje de cerca de US$ 50 
milhões anuais. A era dos super-
patrocínios da Seleção Brasileira 
começou em 1998, quando a Nike 
se tornou fornecedora oficial de 

uniformes com um investimento 
estimado em US$ 10 milhões 
anuais. O único patrocinador até 
aquela data era a Coca-Cola, que 
desde 1989 pagava US$ 2,5 milhões 
anuais para associar sua marca ao 
escrete canarinho. Essa parceria 
foi rompida em 2001, ano em que 
a Ambev ofereceu um contrato de 
17 anos a US$ 10 milhões anuais 
à CBF, que não rompeu o com-

promisso com a Coca-Cola; esta, 
por sua vez, processa a entidade 
até hoje. Na sequência, entraram 
para o time o Itaú, em 2007, e a 
Vivo, no ano seguinte, cada um 
pagando US$ 15 milhões anuais. 
Também em 2007, a TAM passou 
a ser a transportadora oficial da 
Seleção Brasileira, posição tradi-
cionalmente ocupada pela Varig. 

Nesses acordos com a CBF, as 

marcas têm o direito de usar o título 
de patrocinador oficial da Seleção 
Brasileira de Futebol e aplicar a 
logomarca nos uniformes de treino, 
demais trajes e acessórios utilizados 
pelos jogadores e comissão técnica, 
bem como realizar ações promocio-
nais e de publicidade com o público, 
fazendo associação à Seleção em 
seus produtos e serviços. 

Robert Galbraith
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marca. “O que conta 
mais é nosso compro-
misso com o País, com 
um evento que vai gerar 
riquezas e contribuir 
para o nosso desenvol-
vimento”, afirma o exe-
cutivo. “O futebol é um 
dos maiores orgulhos do 
brasileiro, e a Copa de 
2014 será o ápice dessa 
paixão.”

Chacon explica que 
a política do banco está 
centrada na valorização 
dos bens culturais e ar-
tísticos do Brasil. Nesse 
grande projeto estraté-
gico, incluem-se outros 
eventos, como a Festa 
Internacional Literária 
de Parati — a Flip —, 
e as comemorações dos 
50 anos da Bossa Nova. O Itaú já 
desenvolve ações promocionais 
específicas, levando clientes 
para assistir aos jogos da Sele-
ção. Essa estratégia deve ser 
mantida até a Copa do Mundo no 
Brasil. Outras ações devem apro-
ximar os clientes dos craques 
da equipe nacional. É o caso de 
visitas à Granja Comary, o cen-
tro de treinamento brasileiro, e 

viagens de cortesia no avião da 
delegação.

“Todas essas ações tendem a 
oferecer o melhor do Brasil aos 
brasileiros”, observa Chacon. 
“Ao mesmo tempo, temos obti-
do uma excelente exposição da 
marca, dentro e fora do País.”

As peças publicitárias do Itaú 
— nesse caso, todas são criadas 
pela Africa — têm sido elabora-

das para fortalecer essa 
ideia de parceria entre a 
instituição e seus clien-
tes, sempre com foco 
em uma brasilidade sem 
estereótipos. No fim 
de maio, foi veiculado 
um comercial homena-
geando as 12 cidades 
brasileiras que sediarão 
o mundial. 

O destaque do filme 
tem como referência o 
pioneirismo do banco 
em apoiar a candida-
tura brasileira. “O Itaú 
foi a primeira empresa 
brasileira a apoiar esse 
sonho. E agora parabe-
nizamos as 12 cidades-
sede da Copa”, enfatiza 
o comercial.

Renata Brasil, dire-
tora geral de atendimento da 
Africa, destaca que o trabalho 
de construção desse conceito 
de imagem vem sendo desen-
volvido desde 2007, quando se 
definiu a escolha do país-sede. 
“O projeto de comunicação, nos 
mais diversos canais, teve como 
objetivo mostrar que o Itaú era 
parceiro nessa aspiração nacio-
nal”, conta.

Negócios cruzados
Um das missões dos espe-

cialistas de marketing esportivo 
é descobrir vias paralelas de 
atuação em eventos domina-
dos por grandes corporações. 
Nesse campo, a Comcept Ma-
rketing e Comunicação Espor-
tiva larga na frente, com um 
currículo graúdo em atividades 
vinculadas à Copa do Mundo.

“Há muito que se pode fazer, 
de maneira legal e ética, mesmo 
fora do centro das atividades 
de comunicação e marketing”, 
ensina o diretor da empresa, 
Flávio de Francesco. Segundo 
ele, os bons profissionais devem 
aproveitar as oportunidades 

únicas de uma Copa, um dos 
poucos eventos mundiais que 
atrai, na mesma intensidade, o 
interesse de pessoas de ambos 
os sexos, de diferentes faixas 
etárias, classes sociais e credos. 
“É o momento em que o mundo 
para e presta atenção”, lembra.

Francesco afirma que, além 
do patrocínio formal, o período 
abre diversas oportunidades 
mercadológicas, compatíveis 
com diferentes capacidades 
de investimento. Na Copa de 
2006, por exemplo, a Comcept 
elaborou o projeto de uso das 
imagens dos jogadores Kaká e 
Roberto Carlos nas campanhas 
do Banco Santander. A empresa 

gerenciou a parti-
cipação do mes-
mo Kaká, desde 
2005, nas ações 
publicitárias da 
Gillette. Noutra 
ação estratégica, 
o jogador também 
apareceu como 
peça-chave, nar-
rando os basti-
dores da Copa da 
Alemanha no blog 
oficial do Guaraná 
Antarctica.

Em 2008, o Itaú se tornou patrocinador oficial  
da Seleção, vínculo que se estende à Copa de 2014 

Klein, da FGV: negócios vinculados a uma Copa envolvem todas 
as atividades que cercam cada partida, inclusive fan fests
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Marketing Esportivo

A Copa da Alemanha teve como 
referência simbólica a organização. 
A da África do Sul, cujo início está 
marcado para 10 de junho de 2010, 
celebrará a inclusão. A Copa de 
2014 é planejada como o evento da 
alegria, a ser disputada em um país 
de alto astral, emergente, que vai 
deixando para trás o subdesenvolvi-
mento e se insere no grupo dos pro-
tagonistas da economia mundial. Se 
o brasileiro anda meio desconfiado 
de sua vencedora Seleção, também 
é certo que tem paixão por grandes 
eventos festivos.

Renata Roth, que trabalha com 
planejamento e estratégia na Socce-
rex, entidade dedicada a estabelecer 
negócios no mundo do futebol globa-

Renata Roth, da Soccerex: “Empresas globais 
interessadas em fazer negócios no Brasil”

Perfil festivo do brasileiro desperta interesse
lizado, afirma que esse é o principal 
trunfo brasileiro para lucrar com a 
competição. “Muitas empresas inter-
nacionais já estão interessadíssimas 
em fazer negócios no País, pois reco-
nhecem o potencial do nosso povo, 
naturalmente extrovertido, hospitalei-
ro, disposto a aprender e olhar para a 
frente com coragem”, explica.

Em novembro, em convenção 
na África do Sul, a Soccerex contará 
com uma área reservada somente 
para empresas brasileiras. O evento 
terá tradução simultânea inglês-
português. No próximo ano, será 
realizada uma convenção no Rio de 
Janeiro, no Forte de Copacabana. 

O ciclo de convenções deve 
seguir o modelo adotado na África 

do Sul. Nos dois primeiros anos, 
as atenções se concentrarão nas 
empresas ligadas à infraestrutura 
do evento, como construtoras, for-
necedores de materiais e máquinas e 
empresas de gerenciamento. Em se-
guida, o foco deve deslocar-se para 
empresas mais ligadas às atividades 
de marketing. Já no primeiro ano, a 
convenção espera ter 400 estandes 
e 4 mil executivos. 

Segundo Renata, os preparativos 
para a Copa de 2014 serão funda-
mentais para que o Brasil aprenda 
a lidar profissionalmente com o 
esporte. “Temos a oportunidade 
única de interagir com diferentes 
mercados e erguer uma estrutura 
esportiva sólida, capaz de colaborar 

para o crescimento do País”, afirma. 
Renata acredita que são inúmeras 
as oportunidades de negócios na 
Copa, mesmo fora do eixo principal 
de patrocínios.

Ela cita o exemplo de Neucha-
tel, a cidade suíça que hospedou a 
seleção portuguesa na Euro 2008. 
Por duas semanas, ela realizou feiras 
gastronômicas, criou postos de troca 
de figurinhas de jogadores e várias 
ações de merchandising e ativação 
de marcas foram desenvolvidas com 
sucesso. 

Os especialistas da Soccerex 
acreditam que as fan fests devem 
representar enorme potencial de 
negócios para as copas da África 
do Sul e do Brasil, considerados o 

humor e a disposição dos dois povos. 
Nessas ocasiões, as pessoas ficam 
mais sensíveis aos elementos simbó-
licos, e devem associar as marcas às 
emoções vividas nesses momentos 
singulares. Tendem, por exemplo, a 
guardar como souvenir tudo o que 
se relaciona ao evento.

Quando desembarcaram no 
Uruguai, no inverno de 1930, os 
iugoslavos estavam meio tontos 
e mareados, depois de dias con-
finados no transatlântico Flórida. 
No porto, não viram anúncios nem 
ganharam brindes de patrocinado-
res. O mesmo ocorreu com a maior 
parte dos outros participantes 
da primeira Copa do Mundo, que 
reuniu 13 seleções, entre elas a 
então poderosa Celeste Olímpica, 
dona da casa.

Na época, a “menina feia” foi 
desprezada por muitas potências 
futebolísticas, como a Inglaterra, 
a inventora do esporte, e aceita 
com resistência por outras, caso 
da França. Tampouco houve pre-
ocupação com a venda de cotas de 
patrocínio. Era bem-vindo quem 
quisesse associar a marca ao tor-
neio. Ganharam os promotores das 
parrilladas uruguaias e os donos 
de cafés de Montevidéu.

O conceito de marcas patro-
cinadoras ainda engatinhava. A 
bola, centro de tantas polêmicas 
nas competições atuais, teve até 
mesmo o seu uso dividido na final, 
por conta de discussões técnicas. 
Assim, jogou-se um tempo com 
bola argentina e outro com bola 
uruguaia.

As notícias che-
gavam com longo 
atraso aos países 
competidores. De-
morou a tornar-se 
um evento de mí-
dia para as massas. 
A primeira Copa a 
ser transmitida pela 
TV seria a de 1954, 
mas somente para 
poucos países eu-
ropeus. Além disso, 
até a Copa de 1962 
(Chile) nem masco-
te oficial havia.

A partir de 1970, 

no México, as partidas passaram 
a ser exibidas para todo o mundo, 
ao vivo. Em 2002, na Copa da 
Coreia e do Japão, as imagens da 
competição chegaram, em algum 
instante, a 2,8 bilhões de seres 
humanos, quase a metade da po-
pulação global. 

Durante a Copa da Alemanha, 
em 2006, as audiências somadas 
de todas as partidas contaram 
26,2 bilhões de pares de olhos 
atentos, em todos os continentes, 
gente de todas as raças, credos e 
nacionalidades. As Copas impul-
sionaram significativamente o PIB 
dos países promotores e geraram 
receitas importantes nos setores 
de hotelaria, alimentação, comu-
nicação e transporte.

Considerado apenas o torneio 
oficial, a Copa da Alemanha ren-
deu um lucro de ¤ 135 milhões, 
segundo o comitê organizador. 
Desse montante, ¤ 40,8 milhões 
rechearam os cofres da Fifa, a 
todo-poderosa entidade controla-
dora do futebol mundial.

O resultado dos rendimentos 
paralelos é incerto, levando em 
conta a variedade de participações 
possíveis em negócios diretos ou 
indiretos. Na Alemanha, cerca de 
18 milhões de pessoas assistiram, 

por exemplo, aos jogos exibidos 
em telões nas fan fests. Foi uma 
festa para marcas de empresas 
pequenas e de corporações.

Disputa acirrada
A experiência alemã mostrou 

também que é cada vez mais difí-
cil blindar as marcas patrocinado-
ras oficiais do torneio. O marke-
ting de guerrilha marginal tirou 
o sono do presidente da Fifa, o 
suíço Joseph Blatter. De produtos 
piratas a referências oportunistas 
ao esporte, empresas do mundo 

inteiro tentaram ti-
rar uma lasquinha 
do evento preferido 
da humanidade.

Na ocasião, cada 
um dos 15 patroci-
nadores oficiais efe-
tuou investimentos 
da ordem de ¤ 42 
bilhões. Os parceiros 
alemães desembol-
saram, cada um, cer-
ca de ¤ 12 milhões. 
Em meio ao jogo de 
interesses locais e 
globais, Blatter teve 
de esmurrar a mesa 

e declarar: “Esta não é uma Copa 
do Mundo da Alemanha. É uma 
Copa do Mundo da Fifa na Ale-
manha, e que teve custo de ¤ 700 
milhões”.

Nessa briga, o AOL Stadion, 
de Hamburgo, precisou apagar as 
iniciais do patrocinador original. 
E virou “Estádio da Copa Fifa em 
Hamburgo”. Afinal, o Yahoo figura-
va entre os patrocinadores oficiais. 
Nas fan fests, a Coca-Cola exigiu 
exclusividade, depois que outras 
marcas de refrigerantes passa-
ram a utilizar símbolos alusivos 
ao futebol e imagens de craques 
consagrados. 

De acordo com a Fifa, houve 
mais de 1,2 mil dessas querelas, 
em 65 países. A mais rumoro-
sa das encrencas, entretanto, 
ocorreu na própria Alemanha, 
onde os nativos repudiaram ve-
ementemente a exclusividade da 
Budweiser nos estádios e proxi-
midades. Membros dos clubes de 
cerveja locais realizaram protes-
tos. Depois de renhidas disputas 
judiciais (uma empresa local, a 
Bit, tinha uma marca parecida), 
os norte-americanos foram obri-
gados até mesmo a reinventar o 

nome da cerveja para o mundial.
Essa disputa pelo mercado 

cervejeiro deve se estender ao 
Brasil, em 2014. As marcas na-
cionais devem enfrentar a mesma 
Budweiser (Inbev), que firmou 
contrato com a Fifa até 2014. 
Aliás, a pressão do patrocinador 
pode flexibilizar até a regula-
mentação vigente no País. O 
comitê organizador deve admitir 
cerveja alcoólica nos estádios e 
nas cercanias. Afinal, os acordos 
de marketing representam mais 
de 25% da renda da Fifa nas 
Copas. E parte desse dinheiro é 
que alimenta as atividades dos 
organizadores locais.

A valorização mercadológica 
do futebol massificado cresceu 
tanto que já preocupa até mesmo 
os administradores desse renta-
bilíssimo negócio. Para algumas 
personalidades do esporte, é 
preciso dirigir novamente o foco 
para o futebol, algo fundamental 
para garantir a paixão popular. 
O principal exemplo é a Seleção 
Brasileira, pentacampeã mundial, 
tricampeã da Copa das Confede-
rações, mas hoje em baixa com a 
própria torcida. 

“Falta identidade do nosso 
apaixonado por futebol com os 
atletas que nos representam, pois 
quase todos atuam em clubes 
estrangeiros”, afirma Jefferson 
Rodrigues, editor de futebol in-
ternacional do Lance. Ele acredita 
que outros fatores secundários 
provocaram esse distanciamento. 
“Os problemas com a imagem 
institucional da CBF também 
contam”, diz. 

De fato, as negociações milio-
nárias transnacionais, capazes de 
criar verdadeiras legiões estran-
geiras nos clubes e até mesmo 
nas seleções, com atletas natura-
lizados, têm gerado um mal-estar 
no esporte.

O presidente da União das 
Associações Europeias de Fu-
tebol, a Uefa, Michel Platini, fez 
críticas pesadas às contratações 
do brasileiro Kaká e do português 
Cristiano Ronaldo pelo Real Ma-
drid. Pelos dois craques, o clube 
espanhol desembolsou ¤ 159 mi-
lhões. “Essas transações colocam 
em dúvida o conceito de fair play 
e a transparência nos negócios do 
esporte”, disparou.
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A primeira Copa, a do Uruguai, foi desprezada por potências do esporte. Sem cotas  
de patrocínio, entraram como apoiadores restaurantes e donos de cafés

Copa do Mundo: a feia que virou top model
Sua primeira edição, em 1930, não teve apoio de nenhuma grande marca. A mais recente,  
a de 2006, expôs o desafio de blindar as patrocinadoras oficiais contra produtos piratas
Walter Falceta Jr.

A Copa de 2006, na Alemanha, rendeu um lucro de ¤ 135 milhões.  
Nas “fan fests”, a audiência dos jogos alcançou 18 milhões de pessoas
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Mídia

De quatro em quatro anos a 
atenção do mundo se volta para 
a Copa do Mundo da Federação 
Internacional de Futebol (Fifa), 
entidade que tem mais filiados — 
207 nações — que a Organização 
das Nações Unidas (ONU) — 192 
países — ou o Comitê Olímpico 
Internacional (COI), com seus 
205 associados. O próximo palco 
deste espetáculo será a África do 
Sul, em junho de 2010. No País 
do futebol o impacto do evento 
ganha contornos especiais e, 
mesmo antes de a seleção ca-
narinho carimbar o passaporte 
rumo ao continente africano, o 
torneio já é mote de uma série 
de ações.

O mercado, claro, está agita-
do. E os anunciantes tratam de 
acertar as cotas de patrocínio. A 
Rede Globo acaba de fechar com 
Coca-Cola, Vivo e Itaú.  Eles são 
os primeiros cotistas do pacote 
disponibilizado no início no ano, 
com valor de tabela de R$ 81 
milhões. Enquanto a Coca-Cola 
exerceu sua preferência como 
patrocinadora global da Fifa, a 
Vivo e o Itaú usufruíram da con-
dição de cotistas do pacote anual 

Bola rolando rumo à Africa
Veículos investem em cobertura multimídia para atrair público e incrementar faturamento com o megaevento esportivo
Fernando Murad

de futebol da emissora. Outras 
três, além do Top de 5 segundos, 
estão em negociação.

Para conquistar marcas como 
essas, os veículos lançam mão 
de várias estratégias para atrair 
público e anunciantes para suas 
coberturas editoriais. A tática 
mais utilizada pelas equipes co-
merciais das empresas de mídia 
nesta pré-temporada é a cober-
tura multimídia e os produtos es-
peciais. É o caso de grupos como 
Abril, Diários Associados Minas, 
Bandeirantes, Estado, ESPN, 
Folha de S. Paulo e Lance.

“Queremos agregar o máximo 
de audiência em um período de 

18 meses. Nossa cobertura será 
multiplataforma, envolvendo 
jornal, revistas, hotsite, rádio, 
TV na internet e mobile. Conse-
guimos atingir mensalmente 8 
milhões de pessoas e esperamos 
ter um crescimento interessante. 
Além disso, teremos promoções. 
Estamos terminando a avaliação 
do projeto, mas deveremos ter 
três cotas de patrocínio”, conta 
Afonso Palomares, diretor de 
negócios do Grupo Lance.

Além da cobertura tradicio-
nal em todos os seus veículos — 
Diário Lance, Lancenet, Rádio 
Lance e TV Lance, ambas na 
web, e as revistas Lance A+ e 

Fut —, o grupo terá serviços de 
informação via mensagem SMS, 
edições especiais dos títulos, 
um hotsite (no ar a partir de 
março de 2010) e uma série de 
ações promocionais e eventos. 
O calendário de promoções tem 
início em janeiro do próximo 
ano e vai oferecer camisas para 
a torcida, enciclopédia das 
Copas, bandeira e, o grande 
destaque, quatro viagens para 
acompanhar os jogos do Brasil 
na África do Sul.

Serão contemplados dois lei-
tores e dois internautas. Durante 
o evento, eles serão correspon-
dentes, escrevendo para o jornal 
e para um blog do Lancenet. Já 
nas cidades de Brasília, Belo 
Horizonte, Rio de Janeiro e São 
Paulo será realizado o Lance 
Africa Experience. Em parceria 
com o consulado sul-africano, o 
público será convidado a conhe-
cer mais sobre a cultura daquele 
país. O formato e os locais da 
iniciativa estão em fase final de 
desenvolvimento.

Time em campo
A Editora Abril foi uma das 

primeiras empresas a apresentar 
sua estratégia para o mercado, 
lançando seu pacote no mês de 
abril. As sete cotas, cujo preço de 
tabela é de R$ 29 milhões cada, 
foram negociadas com Ambev, 
Boticário, Claro, Itaú, Sadia, 
Procter & Gamble (Gillette) e 
Volkswagen. “A Copa tradicio-
nalmente produz um crescimento 
que varia de 10% a 20% para os 
títulos relacionados e cria opor-
tunidades especiais”, lembra 
Marcos Emílio Gomes, diretor do 
Núcleo Motor Esporte da Abril.

O plano de jogo do conglo-
merado inclui 14 revistas e seus 

sites (Veja, Placar, Exame, Men’s 
Health, Playboy, VIP, Quatro Ro-
das, Claudia, Contigo, Runner’s, 
Viagem & Turismo, Superinteres-
sante, Women’s Health, National 
Geographic), o Jornal Placar, 
a MTV e o site Abril na Copa 
(http://placar.abril.uol.com.br/
abrilnacopa/), além de ações de 
database marketing, SMS e de 
relacionamento. Serão mais de 
75 reportagens ligadas ao tema 
Copa em cada um dos títulos até 
o próximo ano. Além da entrega 
em mídia e os selos e vinhetas no 
conteúdo editorial relacionado 
ao torneio, os anunciantes terão 
a Casa Placar, espaço com ca-
pacidade para 300 pessoas, que 
será montado na Cidade do Cabo. 
Lá, os jogos serão transmitidos 
com narração em português e 
comentários de especialistas e 
ex-jogadores ao vivo.

A grande novidade da Edito-
ra Globo no seu pacote comer-
cial para a Copa do Mundo é a 
criação de um lounge em um 
hotel da Cidade do Cabo para 
a realização de ações de ativa-
ção dos patrocinadores. Já no 
Rio de Janeiro, em um projeto 
capitaneado pela revista Quem, 
será montado um espaço para 
receber celebridades e convida-
dos para assistirem aos jogos do 
Brasil, ação que virará conteúdo 
nas edições do título. “Este é o 
maior e mais completo projeto 
da editora nos últimos tempos. 
Envolve o que temos de melhor 
em sites e revistas, e baseia-se 
no nosso sucesso nas Olimpía-
das, quando a grande estrela da 
cobertura foi a Época”, aponta o 
diretor de mercado anunciante 
Gilberto Corazza.

O plano engloba um site espe-
cial, com lançamento previsto 

Gilberto Corazza, da Editora Globo: a novidade no pacote Copa é a criação de  
um lounge na Cidade do Cabo para ações de ativação dos patrocinadores
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A Abril foi uma das primeiras a apresentar suas estratégias, o que inclui site especial

à

O histórico recente de cres-
cimento da base de usuários e do 
incremento do investimento em 
publicidade online tem deixado 
os portais otimistas em relação 
ao desempenho na cobertura 
da Copa do Mundo da África. “A 
expectativa é de crescimento, 
até pela própria natureza da 
internet. Já crescemos 100% 
em faturamento, o que se deve à 
maturidade do meio em relação 
a agências e anunciantes. Em 
termos de audiência, projetamos 
crescimento de 20% a 25%”, 
aponta Maurício Palermo, dire-
tor de publicidade do Terra.

O portal fechou suas seis 
cotas de patrocínio, cujo valor 
de tabela é de R$ 30 milhões, 
com Ambev, Fiat, Itaú, Sadia, 
Telefônica e Unilever. A co-
bertura começou com a Copa 
das Confederações, em junho, 
e vai até o final de 2010, com 
entrega no portal, nas empresas 
de mídia out-of-home parcei-
ras do Terra e na plataforma 
mobile. O destaque no campo 
editorial ficará por conta de 
espaço na Cidade do Cabo, que 
funcionará como QG para a 

Sites projetam salto de audiência e receita

Marcelo Lobianco, do iG:  
diversificação da cobertura

equipe de produção de notícias.
Por não ter os direitos de 

transmissão para a internet — 
comprados pela Globo.com, que 
ainda está definindo alguns itens 
do seu plano —, o iG apostou na 
diversificação da cobertura, que 
incluirá o portal e também a rede 
de rádios Oi, controlada pelo 
mesmo grupo. Dani Monteiro terá 
programas especiais sobre a Áfri-
ca no TV Jam, uma celebridade 
será convidada para comentar os 
desdobramentos da competição 
com um olhar diferente em um 
blog, e um mochileiro será envia-
do ao continente para fazer uma 

cobertura social e cultural do 
torneio. 

Está prevista ainda uma ga-
leria de humor e a participação 
de jogadores da Seleção Brasi-
leira por meio de blogs. Todo o 
con teúdo será adaptado para o 
rádio. “Procuramos ser criativos, 
e esperamos incremento de 20% 
a 25% na audiência. Oferece-
mos quatro cotas, com valor de 
tabela de R$ 2,9 milhões, que 
contemplam ainda o nosso canal 
Futebol durante todo o ano de 
2010”, explica Marcelo Lobian-
co, diretor comercial do iG.

O UOL, por sua vez, lançará 
um site especial em novembro 
e já negocia quatro cotas de 
patrocínio no valor de R$ 4,2 
milhões. “Nossa expectativa é 
muito boa. A maioria dos jogos 
acontece na hora do almoço ou 
à tarde, e as pessoas estarão 
no escritório e devem seguir o 
andamento da partida através 
dos placares virtuais, além de 
acompanhar todos os desdobra-
mentos do jogo enquanto ainda 
estão no trabalho”, destaca Enor 
Paiano, diretor de publicidade 
do portal.
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REPORTAGEM  Copa do Mundo

Marcelo Meira, da Bandeirantes: emissora já 
negociou três de suas cotas com Casas Bahia, 
Caixa Econômica Federal e Petrobras
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para novembro, dois blogs, que 
ficarão no ar durante a disputa, 
e nove títulos: Época, Quem 
Acontece, Época Negócios, Ma-
rie Claire, Época São Paulo, 
Autoesporte, Galileu, Pequenas 
Empresas & Grandes Negócios e 
Monet. Além das matérias espe-
ciais, serão publicados guias do 
torneio junto com Época, Época 
Negócios e Autoesporte, um guia 
em parceria com o programa 
Globo Esporte, que será vendido 
em banca, um guia de programa-
ção das TVs na Monet e um guia 
de turismo na Época. O pacote 
comercial será apresentado ao 
mercado nas próximas semanas.

Cobertura convergente
Os Diários Associados Minas 

vão levar para a África do Sul 
uma equipe única, responsável 
por abastecer os veículos do 
grupo engajados na cobertura: os 
jornais Estado de Minas e Aqui, 
a TV Alterosa (filiada do SBT), 
o portal Uai e a rádio Guarani 
FM. “Faremos uma cobertura 
convergente. A equipe do jornal 
desdobrará o conteúdo para os 
jornais locais da TV, fará flashes 
ao vivo na rádio e também abas-

Horário pode elevar número de ouvintes

Diferentemente da Copa 
do Mundo da Coreia do Sul e 
do Japão, em 2002, quando as 
partidas aconteciam durante a 
madrugada brasileira, a Copa 
da África do Sul terá seus jogos 
no final da manhã e em parte da 
tarde. Esse fato pode contribuir 
para aumentar a audiência das 
emissoras da rádio. A Fifa defi-
niu os jogos às 11h e às 15h30. 
“Os dois horários são bons para 
o meio, isso favorece”, comenta 
Carlos Rubens Doné, diretor 
de mercado da Rede Itatiaia.

“Para o rádio, os horários 
estabelecidos são ótimos. Na 
Copa de 2002 foi péssimo, e por 
esse motivo a Jovem Pan optou 
por outro tipo de cobertura, que 
teve grande sucesso de audiên-
cia e um excelente resultado 
comercial”, recorda o repór-
ter e apresentador Wanderley 
Nogueira. Na oportunidade, a 
emissora contratou, dentre ou-
tros, Romário, Parreira, Luxem-
burgo e Leão para participarem 

Luiz Albuquerque, da Transamérica:  
“crescimento de 36% em ano de Copa”

da programação, e deu um carro 
para o componente da equipe 
esportiva que acertou o maior 
número de resultados do mundial.

A Jovem Pan já disponibilizou 
sete cotas de patrocínio. A emis-
sora irá transmitir pelo menos 20 
partidas, e terá boletins especiais 
e o programa Fim de Jogo dentro 
do plano de cobertura. “A audi-
ência será enorme, pois os jogos 
serão em horário comercial, o que 
ajudará muito nossas transmis-
sões”, projeta o diretor comercial 

Álvaro Leo poldo e Silva Filho. A 
Itatiaia, por sua vez, apresentará 
em setembro seus produtos 
ligados à Copa do Mundo. Serão 
11 cotas para as transmissões 
das partidas e cotas especiais 
para produtos como o Top de 
5 Segundos e programetes 
como Copa em 1 Minuto. “Fu-
tebol representa muito para 
nós. Será nossa décima se-
gunda Copa”, diz Doné, sem 
fazer projeções de faturamento.

Já a Transamérica, que parte 
para sua terceira Copa, negociou 
três de suas oito cotas, vendidas 
por R$ 900 mil. Mas ainda não 
pode revelar o nome dos anun-
ciantes. “Vamos transmitir os 
jogos do Brasil e os clássicos 
mundiais. Teremos boletins, 
programetes e ações promo-
cionais. Geralmente crescemos 
36% em ano de Copa do Mundo e 
pretendemos, no mínimo, repe-
tir”, afirma o diretor superinten-
dente Luiz Guilherme Camargo 
Cavalcanti de Albuquerque.
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Grade já em clima de decisão
O apito inicial ainda não 

foi dado, mas os canais ESPN 
e Sportv, especializados em 
esportes, já estão respirando 
Copa do Mundo. “Como já somos 
‘macacos velhos’ — esta é nossa 
quarta copa—, nos baseamos 
nas experiências passadas, só 
adaptando aos novos tempos”, 
diz José Trajano, diretor de pro-
gramação e jornalismo da ESPN 
no Brasil, destacando as atrações 
Minuto da Copa, Contagem Re-
gressiva e Histórias do Esporte, 
que esquentarão a programação 
da ESPN, ESPN Brasil e ESPN 
HD antes do início do torneio.

Programas tradicionais da 
grade — Loucos por Futebol e 
Futebol no Mundo, por exemplo 
—, assim como os telejornais, 
também começarão a dar mais 
espaço para o tema Copa do 
Mundo. “Com o início da Copa 

José Trajano, da ESPN:  
“Experiências passadas, serão adaptadas”
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teremos 24 horas de programa-
ção voltada ao assunto”, finaliza 
Trajano. As cinco cotas máster 
dos canais já foram vendidas, 
mas a empresa não pode infor-
mar os nomes dos anunciantes. 
“Existem ainda uma cota do Top 
de 5 Segundos e outras quatro 
de apoio. Já superamos a expec-
tativa de receita em 20%. Em 
termos de audiência, deveremos 

triplicar durante a competi-
ção”, projeta Marcelo Pacheco, 
diretor comercial dos canais.

O Sportv, da Globosat, tam-
bém negociou todas as suas 
seis cotas com Ambev, Castrol, 
HSBC, Kia, McDonald’s e Visa 
(cada uma tem o valor de 
tabela de R$ 20,8 milhões). 
“O Sportv foi o primeiro no 
País a fechar todas as cotas de 
patrocínio e com mais de um 
ano de antecedência. O que 
demonstra a força da marca 
perante o mercado publici-
tário”, comenta Fred Müller, 
diretor executivo comercial da 
Globosat. “A contagem regres-
siva em nossa programação 
começa em julho, com a estreia 
do Missão África. No início do 
ano que vem, exibiremos filmes 
oficiais da Copa e amistosos”, 
informa Pedro Garcia, diretor 
de negócios do Sportv, que co-
brirá o evento com três canais: 
Sportv, Sportv 2 e Sportv HD.

tecerá o portal”, diz Andreia 
Zuqui, gerente executiva de mar–
keting e comunicação do grupo.

Pouco antes do início do 
mundial, o conglomerado colo-
cará no ar um site especial vin-
culado à pagina esportiva do Uai 
SuperEsportes, com con teúdo 
exclusivo do torneio. Até lá, será 
publicado o tradicional Guia da 
Copa do Estado de Minas. “O 
evento representa um incremen-
to de receita e audiência para os 
jornais e o portal. Para a TV, que 
não tem os direitos de transmis-
são, não. Por isso usamos a força 
da convergência. Teremos três 
cotas para rádio e TV, cinco para 
os jornais e cinco para o Uai”, 
complementa Andreia.

A convergência também é 
palavra de ordem nos grupos 
Estado, Folha e Infoglobo. “Te-
mos um pacote bem extenso 
e completo dentro de todas as 
plataformas, com uma entrega 
robusta em 12 meses. Já ven-
demos uma cota para o Itaú e 
temos quatro em aberto”, aponta 
Edmar Almeida, diretor executi-
vo do Grupo Estado. Os jornais 
O Estado de S. Paulo e Jornal da 
Tarde terão matérias em todos 
os seus cadernos normais ex-
plorando temas ligados à África, 
como economia, gastronomia e 
viagem, e ainda publicarão seis 
cadernos especiais concentrados 
entre maio e junho.

O site Limão fará o Bolão 
VIP, enquanto o portal Território 
Eldorado terá as narrações da 
parceria Eldorado/ESPN — que 
desde o ano passado transmite 
ao vivo na rádio do grupo Esta-
do jogos do futebol brasileiro. 
“Vamos transmitir 46 jogos e 
teremos boletins especiais. As 
duas edições do Eldorado Espor-
te serão apresentadas ao vivo do 

nosso estúdio na África”, adianta 
Ary Pereira Jr., editor de espor-
tes da Eldorado. A programação 
especial começa em dezembro 
com o sorteio dos grupos. Até o 
fim da Copa serão 680 boletins 
na emissora AM e 696 na FM.

O sorteio dos grupos tam-
bém é o ponto de partida da 
cobertura do Grupo Folha, que 
aglutinará os diários Folha de 
S. Paulo e Agora, o portal Fo-
lhaonline e terá ainda revistas 
especiais. “Teremos publicações 
periódicas a partir de dezembro 
abordando diversos temas rela-
tivos à Copa e à África. Teremos 
ainda um especial pós-evento e 
já um aquecimento para a Copa 

de 2014, no Brasil. A expectativa 
de crescimento de circulação e 
receita é de 20% em relação ao 
mundial de 2006”, projeta Anto-
nio Carlos Moura, diretor execu-
tivo comercial do Grupo Folha. O 
plano inclui seis cotas de apoio e 
patrocínio que variam entre R$ 2 
milhões e R$ 8 milhões.

Já a Infoglobo lançou em 
julho o seu plano de cobertura, 
que terá como novidade o maior 
espaço na internet. “A qualidade 
de entrega online está maior. 
Tudo conspira a favor da inter-
net: o horário dos jogos, as pes-
soas acessando a web de várias 
maneiras, os games e bolões. Na 
Copa passada já foi um fenôme-
no. Agora com a base maior e a 
consistência tecnológica, temos 
certeza que a internet terá um 
peso forte na cobertura”, opina 
Wilson Pessoa, gerente de pro-
jetos especiais da companhia. 
Devem ser oferecidas até seis 
cotas ao mercado.

A Copa do Mundo começará 
a ganhar destaque nas páginas 
impressas e virtuais de O Glo-
bo, Extra e Diário de S. Paulo a 
partir de janeiro. Aproveitando 
a estreia do continente como 
sede do evento da Fifa, a equipe 
de jornalistas da Infloglobo em-
barcará antecipadamente para 
a África para produzir material 
sobre o lado cultural, artístico e 
turístico do povo local. “Quere-
mos fugir do caderno especial. 
O conteúdo estará distribuído 
por todos os cadernos. Nos sites, 
pretendemos ter áudio e vídeo, 
mas precisamos ver a viabilidade 
tecnológica”, conta Pessoa.

Ter uma equipe bem refor-

çada na sede da Copa é também 
estratégia da TV Bandeirantes, 
que já negociou três de suas 
cotas com Casas Bahia, Caixa 
Econômica Federal e Petrobras. 
A emissora transmitirá os 64 
jogos da Copa e levará para a 
África grande parte de seu time 
de jornalismo. O Jornal da Band 
e o programa esportivo Jogo 
Aberto serão exibidos de lá.

“Deveremos ter 120 profissio-
nais lá. As equipes da Band, do 
BandSports e das rádios deverão 
estar todas juntas. Teremos uma 
sinergia de conteúdo, no mesmo 
modelo que tivemos nas Olim-
píadas, apesar de a Copa exigir 
mais esforço. Teremos uma base 
de informações única e uma divi-
são do conteúdo entre os veícu-
los. Nossa expectativa é grande. 
Todo nosso marketing será muito 
ligado ao evento”, conta Marcelo 
Meira, vice-presidente de TV do 
Grupo Bandeirantes.

Colaborou Robert Galbraith 
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Andreia Zuqui, dos Diários Associados Minas: 
“Faremos uma cobertura convergente”
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Infraestrutura

É hora de entrar em campo 
Ainda faltam cinco anos para a Copa, mas uma série de dúvidas e incertezas pairam sobre a organização do evento 
Chico Silva

“E o teeempo paaaassa!” O 
bordão criado pelo lendário lo-
cutor Fiori Gigliotti soa como um 
alarme para os organizadores da 
Copa do Mundo de 2014, ano em 
que o Brasil receberá pela segun-
da vez na história o maior evento 
esportivo do planeta. No exato 
momento em que foi batido o 
ponto final desta reportagem, 
o relógio do portal www.copa 
2014.org.br, endereço desenvol-
vido pelo Sindicato Nacional das 
Empresas de Arquitetura e En-
genharia Consultiva (Sinaenco), 
informava que faltavam pouco 
mais de 1.780 dias para o jogo 
inicial da Copa. Parece muito, 
mas para a organização de um 
espetáculo desse porte, o tempo 
começa a ficar curto. 

Ainda não se sabe, por exem-
plo, qual cidade terá a honra de 
receber a festa de abertura da 
Copa. São Paulo, Brasília e Belo 
Horizonte disputam o direito de 
receber o jogo inaugural. 

A grande final, a não ser que 
aconteça uma hecatombe, será 
disputada no Maracanã — o 
mesmo estádio que viu o Uruguai 
acabar com as esperanças de 
200 mil atônitos e entristecidos 
torcedores na decisão de 1950, 
ano em que o País hospedou seu 
primeiro mundial. O anúncio das 
sedes que abrigarão os jogos de 
abertura e a final da Copa será 
feito somente em 2010. 

Outro ponto de interrogação 
paira sobre o financiamento 
para a construção e reforma 
dos doze palcos do espetáculo. 
Cálculos preliminares apontam 
que o custo da preparação dos 
estádios brasileiros para a Copa 
possa chegar aos R$ 10 bilhões. E 
quanto mais as obras atrasarem, 
maior será o seu gasto final, como 
alerta José Roberto Bernasconi, 
diretor-presidente da Maubertec 
Engenharia de Projetos e presi-
dente do Sindicato Nacional das 
Empresas de Arquitetura e Enge-
nharia Consultiva (Sinaenco). “A 
equação é simples. Quanto maior 
for o planejamento, menores se-
rão os gastos e riscos. Até agora, o 
projeto executivo da maioria das 
arenas sequer foi apresentado. 
Esse atraso é preocupante, mas 
ainda é reversível. Precisamos 
acelerar. Não podemos esperar 
o fim das eleições de 2010 para 
começar a trabalhar”, adverte 
Bernasconi. 

Para o empresário, a prepara-
ção de Londres para as Olimpíadas 
de 2012 deveria servir de exemplo 
para os organizadores da Copa 
brasileira. “Eles gastaram um ano 

e meio apenas na elaboração e 
aprimoramento do projeto exe-
cutivo de construção do Parque 
Olímpico. Graças a isso, as obras 
do complexo estão nove semanas 
adiantadas em relação ao crono-
grama original. Essa é a vitória do 
planejamento”, diz.

Por aqui, o que se sabe até o 
momento é que o presidente da 
Confederação Brasileira de Fu-
tebol (CBF) e principal dirigente 
do Comitê Brasil 2014, Ricardo 
Teixeira, tem dito que não pedirá 
dinheiro público para a cons-
trução e reforma dos estádios. 
Ressabiado com a experiência do 
Pan Rio 2007, quando o Governo 
Federal acabou pagando a maior 
parte da conta, o ministro do 

Esporte, Orlando Silva Jr., avisa 
que os recursos da União serão 
destinados apenas para obras 
de infraestrutura e qualificação 
das sedes para receber os mais 
de 500 mil turistas estrangeiros 
esperados para o evento. Para 
Silva Jr., os três níveis de go-
verno — estadual, municipal e 
federal — devem assinar o que 
chama de matriz de responsabili-
dade: um pacto no qual cada um 
assume uma determinada parte 
do projeto e se compromete com 
os investimentos necessários 
para a sua realização.

Medo de apagão aéreo
Nesse modelo de gestão, o 

custo de reforma e ampliação 
dos aeroportos entra na cota do 
governo federal. Portas de en-
trada do País, os principais com-
plexos aeroportuários brasileiros 
têm de estar preparados para 
suportar o aumento de tráfego e 
fluxo de passageiros produzidos 
pelo evento. Estima-se que, nos 
horários de pico durante a Copa, 
possa haver um acréscimo de 
120 voos unidirecionais simultâ-
neos. Um apagão aéreo em pleno 
Mundial provocaria sérios danos 
ao plano de se criar uma nova 
imagem do País no exterior. 

Para evitar um vexame inter-
nacional, a Empresa Brasileira 

Desde que o País foi confirmado como sede 
da Copa de 2014 uma certeza tomou conta de 
todos os brasileiros: o Rio de Janeiro e o Ma-
racanã abrigariam a final do torneio. O gigante 
carioca terá a chance de curar o fracasso de 
1950, quando a vitória da seleção uruguaia 
calou 200 mil torcedores inconsoláveis. Mas 
para a revanche da nação, o Maraca, como é 
carinhosamente chamado pela torcida, terá de 

Alexandre Sampaio, da Abih: “Antes de 
construir, precisamos saber se há sustenta-
bilidade gerencial para esses novos hotéis”

Para Bernasconi, do Sinaenco, a prepara-
ção de Londres para as Olimpíadas de 2012 
deveria ser exemplo para a Copa brasileira

de Infraestrutura Aeroportuária 
(Infraero), programa investir, 
até a Copa, R$ 5,2 bilhões em 
obras nos aeroportos das 12 
cidades-sede e em Viracopos. O 
aeroporto paulista ganhará outro 
status, caso o projeto do trem de 
alta velocidade que ligará Rio de 
Janeiro a Campinas (SP), onde 
está situado, fique pronto a tem-
po do Mundial.

Depois dos aeroportos, a 
hotelaria é outro ponto ne-
vrálgico do projeto Copa. No 
geral, a situação por aqui não é 
tão grave quanto na África do 
Sul, que a um ano da sua Copa 
enfrenta problemas com hospe-
dagem para os 450 mil turistas 
que visitarão o país durante o 

mês dos jogos. Mas algumas 
cidades têm déficit de quartos, 
caso de Cuiabá, Manaus, Belo 
Horizonte e Natal. Nas cidades 
litorâneas há a possibilidade de 
utilização de leitos flutuantes, 
os navios de cruzeiro, como 
alternativa. Mas para isso serão 
necessárias reformas nos termi-
nais de passageiros dos portos. 
Nas demais, o plano é construir 
novos hotéis ou ampliar os em-
preendimentos já existentes. 

Mas isso não parece tão sim-
ples, como explica Alexandre 
Sampaio, diretor financeiro da 
Associação Brasileira da Indústria 
de Hotéis (Abih) e presidente 
do Sindicato de Hotéis, Bares e 
Restaurantes do Rio de Janeiro 
(SindRio). “Antes de construir, 
precisamos saber se há susten-
tabilidade gerencial para esses 
novos hotéis. A Copa dura 30 
dias. Eles seguirão sua vida de-
pois. Nós incentivamos a chegada 
de novos players ao mercado. 
Mas queremos garantias sobre a 
viabilidade econômica dos novos 
empreendimentos”, diz Sampaio. 
No futebol é comum se dizer que 
o tempo corre mais rápido para 
o time que está perdendo. Ainda 
não é o caso do Brasil. Mas, como 
se nota, já passou da hora de o 
time entrar em campo. Esse jogo 
não pode parar na prorrogação. 

Rio de Janeiro

ser inteiramente repaginado. De acordo com o 
governo do Rio, seu administrador, o custo da 
reforma do Mário Filho (o nome oficial) está 
estimado em cerca R$ 430 milhões. Como não 
tem esse dinheiro, o Estado busca parceiros 
na iniciativa privada. Em troca, o investidor 
terá por 35 anos a concessão daquele que já 
foi o maior estádio do mundo. Atualmente, o 
número um no ranking mundial é o Estádio 

May Day, com capacidade para 150 mil pes-
soas, em Pyongyang, na Coréia do Norte. O 
Maracanã, depois de várias reformas, com-
porta 80 mil pessoas. 

A intervenção mais significativa será o au-
mento da área coberta do estádio. As obras 
devem começar ainda no primeiro semestre 
de 2010 e, se tudo correr de acordo com o 
cronograma, serão entregues até dezembro 
de 2012. Principal porta de entrada do País, 
o Aeroporto Internacional do Galeão/Anto-
nio Carlos Jobim também passará por uma 
grande reforma para receber os turistas da 
Copa e, quem sabe, da Olimpíada de 2016. 
O Rio é uma das quatro cidades finalistas. 
Entre as melhorias previstas estão a amplia-
ção da capacidade de seus dois terminais 
de passageiros e a construção de um novo 
edifício-garagem. Segundo a Infraero, o in-
vestimento total no Galeão ultrapassará os 
R$ 800 milhões. 

O Rio em números
População: 6,161 milhões  
(estimativa IBGE/julho de 2008)
Área: 1.264.296 km2²
Densidade demográfica:  
5.190,5 hab./km2²
Estádio da Copa: Maracanã
IDH: 0.816(PNUD/ONU 2000)
PIB: R$ 128 bilhões (IBGE/2006)
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A cidade se prepara para fazer bonito no Mundial. Ao re-
dor da nova arena erguida para a Copa surgirá um bairro que 
abrigará um conjunto habitacional com 9 mil apartamentos, 
hospital, centro de convenções e escola técnica. As habita-
ções serão comercializadas para o público das classes B e C. 
A Cidade da Copa será construída em São Lourenço da Mata, 
município colado ao Recife. No total, o empreendimento tem 
custo estimado de R$ 1,6 bilhão. Só a arena, que será a única 
instalação entregue até 2014, está orçada em R$ 500 milhões. 
O governo do Estado afirma que não gastará um centavo na 
construção da instalação. O plano é que os recursos venham da 
iniciativa privada. Depois do Mundial, espera-se que o financia-
dor do estádio faça uma parceria com os três grandes clubes 
da capital — Náutico, Sport e Santa Cruz — para que joguem 
suas partidas mais importantes no novo palco do Recife. 

Recife em números
População: 1.533.580 (IBGE 2007)
Área: 218 km2²
Densidade demográfica: 6.422 hab./km2²
Estádio da Copa: Cidade da Copa
IDH: 0,797
PIB: R$ 18,3 bilhões

Salvador quer superar o trauma de outubro de 2007, quando 
o desabamento de parte da arquibancada do estádio Fonte Nova 
matou sete pessoas, e preparar-se para receber com alegria e ca-
rinho os milhares de turistas que visitarão a cidade durante o mês 
da Copa. Apesar de o palco escolhido ser o mesmo da tragédia, 
o governo do estado promete entregar à população um estádio 
moderno e totalmente remodelado, só aproveitando a fachada. A 
nova arena terá capacidade para 55 mil pessoas. O investimento 
para requalificar o estádio está orçado em R$ 400 milhões. Ao lado 
da Fonte Nova será erguido um complexo de entretenimento, com 
um novo shopping center e uma casa de espetáculos para grandes 
shows dos badalados artistas locais e das estrelas internacionais. O 
desafio será a sustentabilidade econômica do espaço pós-Copa. A 
região metropolitana de Salvador apresenta a maior desigualdade 
social do País. Estudos mostram que para o empreendimento 
ser viável seria necessário, hoje, que os ingressos das partidas de 
futebol custassem em média de R$ 30, um valor proibitivo para 
a maioria dos soteropolitanos, justamente os mais fanáticos por 
Bahia e Vitória, os dois grandes clubes da cidade. 

Salvador em números
População: 2.892.625 (IBGE 2007)
Área: 706,799 km2²
Densidade demográfica: 3.840 hab./km2²
Estádio da Copa: Fonte Nova
IDH: 0,805
PIB: 22,14 bilhões

A capital potiguar apresentou aquele que até agora vem sendo 
considerado o mais bonito e impactante projeto de um estádio 
para a Copa. Assinado pela Coutinho Diegues e Cordeiro, o com-
plexo Arena das Dunas venceu a categoria Obras Públicas do IV 
Grande Prêmio de Arquitetura Corporativa, organizado pela Flex 
Editora, que edita a ArquiShow, uma das principais publicações 
do segmento arquitetura e construção do País. Deixou para trás 
outros 996 concorrentes. A praça esportiva será erguida na área 
hoje ocupada pelo estádio João Machado, o Machadão, situado 
no bairro Lagoa Nova, região nobre da cidade. Um consórcio for-
mado por diversas empresas será o responsável pela viabilização 
econômica do empreendimento. Além do estádio, o complexo 
também terá edifícios residenciais, shopping center, centro de 
convenções e escritórios administrativos do governo do Estado. 
Natal foi a primeira cidade do País a apresentar à Fifa a relação 
dos investidores que irão bancar as obras do seu estádio para o 
Mundial. A governadora Wilma Faria espera que o evento injete 
no Estado investimentos da ordem de R$ 5 bilhões. Parte desses 
recursos deve ser destinada à ampliação da rede hoteleira.  

Natal em números
População: 774.230 (IBGE 2007)
Área: 170,298 km2²
Densidade demográfica: 4638 hab./km2²
Estádio da Copa: Arena das Dunas
IDH: 0,788
PIB: R$ 7,5 bilhões

São Paulo

Brasília

A Capital Federal disputa com São Paulo e 
Belo Horizonte o direito de hospedar a cerimônia 
de abertura e o jogo inaugural da Copa de 2014. E 
para isso não mede esforços e, sobretudo, investi-
mentos. O principal ponto do projeto é a reforma 
e ampliação do estádio Mané Garrincha. Hoje com 
45 mil lugares, passaria a receber 70 mil, o que 
contemplaria a exigência da Fifa, que solicita um 
estádio com 60 mil lugares para o jogo que marca 
o pontapé inicial do Mundial. O investimento para 
a ampliação está orçado em aproximadamente R$ 
520 milhões, mais do que os destinados para as 
reformas do Morumbi e Maracanã. O governador 
José Roberto Arruda promete que Brasília fará uma 
Copa “verde”. O Distrito Federal se orgulha de ter 
lançado o maior programa de implantação de ciclo-

vias do País, o Pedala-DF, que prevê a inauguração 
de 200 quilômetros de vias para ciclistas até 2010. 
O governo também prepara o lançamento do VLT, o 
veículo leve sobre trilhos. O transporte interligará a 
nova rodoviária, o metrô e a área urbana da cidade. 
A intenção é diminuir drasticamente o número de 
ônibus que circula pelo plano piloto. 

Brasília em números
População: 2.455.903 (IBGE/2007)
Área: 5.802 km2²
Densidade demográfica: 
407,3 hab./km2²
Estádio da Copa: Mané Garrincha
IDH: 0,844
PIB: R$ 89,7 bilhões

Recife Salvador Natal

A maior cidade do hemisfério Sul se preparara 
para receber sua segunda Copa do Mundo. Em 
1950, o simpático Estádio Municipal do Pacaembu 
foi palco de alguns jogos do Mundial, inclusive um 
da Seleção Brasileira, o empate em 2x2 com a 
Suíça, único tropeço do time até a fatídica derrota 
para os uruguaios na final. São Paulo disputa com 
Belo Horizonte e Brasília a honra de receber o jogo 
e a festa de abertura do mundial. Mas o Morumbi, 
estádio escolhido pela cidade, enfrenta sérias 
restrições dos homens da Fifa. 

A falta de áreas para construção de um novo 
estacionamento, que será fundamental para abrigar 
os veículos do staff da entidade e os ônibus que trans-
portarão imprensa e convidados, é o principal gargalo, 
mas não o único. Até a capacidade de público, hoje de 
80 mil torcedores, foi questionada. Com as reformas, o 
espaço para os torcedores diminuirá, pois haverá no-
vas áreas vip e de imprensa, além da destinação de um 
local para a montagem da estrutura de transmissão de 
tevê. A Fifa determina que o estádio do jogo de aber-
tura comporte 60 mil espectadores. Há dúvidas de 
se o novo Morumbi cumprirá essa exigência. Porém, 
o São Paulo Futebol Clube, dono do equipamento, 

garante que tudo estará pronto e de acordo com 
as recomendações para o dia da festa. A requalifi-
cação do Morumbi está orçada em R$ 250 milhões. 

Além do estádio, outro sério entrave da cidade 
é a sua mobilidade urbana. Em São Paulo há um 
carro para cada 0,6 habitante. Essa concentração 
às vezes torna a cidade um imenso estacionamento 
a céu aberto. A situação levou o governo do Estado 
a investir R$ 20 bilhões no projeto Expansão SP. 
O objetivo da ação é aumentar a extensão das 
linhas e a oferta de trens do metrô e da Companhia 
Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM). No que 
diz respeito a Copa, está prevista para 2012 a inau-
guração da Estação São Paulo/Morumbi, localizada 
a menos de um quilômetro do estádio. 

São Paulo em números 
População: 10.886.518 (IBGE/2007)
Área: 1.522,986 km2²
Densidade demográfica:  
7.216,3 hab./km2²
Estádio da Copa: Morumbi
IDH: 0,841
PIB: R$ 282,8 bilhões
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A cidade venceu Belém na disputa pela almejada sede Ama-
zônica em 2014. Apesar de não ter a tradição futebolística da 
adversária vencida, Manaus tem atrativos de sobra que justificam 
sua escolha. Sua privilegiada localização, na confluência dos rios 
Negro e Solimões, faz dela o ponto de partida para cruzeiros pelos 
imensos e caudalosos rios da região. Os navios inclusive deverão 
se tornar uma interessante alternativa de hospedagem durante 
a Copa. A rede hoteleira da cidade está aquém da capacidade 
exigida para um evento desse porte. Porém, até a Copa, o déficit 
de quartos deve diminuir. Oito novos hotéis de seis bandeiras 
distintas estão em fase de construção e devem colocar 2 mil 
novas habitações à disposição dos turistas. O estádio da Copa 
será o Vivaldo de Lima, o popular Vivaldão, que será completa-
mente reformulado para o Mundial. O plano inclui a instalação 
de um shopping center e a implantação de espaços de lazer e 
entretenimento no interior do novo complexo. O custo da obra 
está estimado em R$ 500 milhões. No caso de Manaus, boa parte 
da verba deve ser empenhada pelo governo do Estado. Como 
não poderia deixar de ser, a cidade quer ser lembrada como a 
sede verde da Copa. Seus projetos preveem o reuso da água, 
o aproveitamento de fontes naturais de energia e a destinação 
adequada para o lixo produzido pelas obras e no evento. Tudo 
para que, depois da Copa, Manaus se torne o principal destino 
turístico do Brasil. E, quem sabe, do mundo. 

Manaus em números
População: 1.646.602 (IBGE 2007)
Área: 11.400 km2²
Densidade demográfica: 150,2 hab./km2²
Estádio da Copa: Vivaldão
IDH: 0,774
PIB: R$ 27,2 bilhões

A rivalidade clubística que opõe torcedores do Grêmio, os 
tricolores, e do Internacional, os colorados, chegou às discus-
sões sobre o local para receber os jogos da Copa na cidade. 
Oficialmente, a praça esportiva indicada para representar a 
capital do Rio Grande é o Beira Rio, de propriedade do Inter. 
Mas a decisão não diminuiu o ímpeto dos rivais, que pretendem 
realizar uma grande reforma no estádio Olímpico e deixá-lo 
pronto caso haja algum problema ou impedimento com a arena 
rival. Como se percebe, Porto Alegre jamais poderia ficar de 
fora da maior festa do futebol mundial. A cidade, e princi-
palmente seus habitantes, pretendem usufruir do legado do 
evento. O principal deles será a construção do metrô, antiga 
reivindicação dos porto-alegrenses. A linha em estudo ligaria 
o centro às proximidades do Beira Rio e dali partiria para as 
zonas leste e norte do município. Com custo aproximado de R$ 
3 bilhões, transportaria cerca de 630 mil pessoas por dia, o que 
corresponde a mais de 20% da população do município. Além 
do metrô, há projetos para a duplicação da avenida Beira Rio, 
que facilitaria os deslocamentos para o estádio, e a construção 
de uma nova ponte sobre o Rio Guaíba, que traria ganhos sig-
nificativos à mobilidade urbana da Grande Porto Alegre.   

Porto Alegre em números
População: 1.430.220 (IBGE 2008)
Área: 496.827 km2²
Densidade demográfica: 2.878,7 hab./km2²
Estádio da Copa: Gigante da Beira Rio
IDH: 0,865
PIB: R$ 27,9 bilhões

Três clubes — Atlético, Coritiba e Paraná Club — mono-
polizam as atenções dos curitibanos. Porém, coxas, como são 
conhecidos os torcedores do Coritiba, e paranistas, os do Paraná, 
podem se roer de inveja. Pois o estádio do Atlético foi o eleito 
para hospedar as partidas da Copa. E com razão. A Arena da 
Baixada, a casa do Furacão, como o time é apelidado por seus 
torcedores, é hoje o mais moderno e confortável estádio do 
Brasil. Suas instalações lembram as das arenas europeias, com 
restaurantes, lojas e espaços vip. O único obstáculo era a baixa 
capacidade de público — 25 mil pessoas. Mas a construção de um 
novo lance de arquibancada, que comportará mais 16 mil torcedo-
res, solucionará a questão. Governos estadual e municipal estão 
prometendo investimentos de mais de R$ 4 bilhões para adaptar 
a cidade às exigências do mundial. A área mais favorecida será 
a do transporte público, que será completamente reestruturado. 
A malha ferroviária, hoje destinada ao transporte de cargas, terá 
adaptação para o uso de passageiros. As vias de acesso ao aero-
porto Afonso Pena também receberão investimentos. O único 
ponto que não vai dar para melhorar é o frio, que castiga quem 
é de fora. Mas curitibano que se preza adora uma noite gelada. 

Curitiba em números
População: 1.797.408 (IBGE 2007)
Área: 434.967km2²
Densidade demográfica: 4.111 hab./km2²
Estádio da Copa: Arena da Baixada
IDH: 0,856
PIB: R$ 29,8 bilhões

Receber gente de fora é vocação da capital cearense, acos-
tumada a receber turistas da Europa e Estados Unidos. Esse 
fluxo deve aumentar consideravelmente durante o período de 
Copa, mas a rede hoteleira não chega a ser uma preocupação. 
A cidade tem um bom número de quartos, sendo necessário 
apenas acréscimo na oferta das hospedagens de quatro e cinco 
estrelas. O aeroporto Pinto Martins também passará por refor-
mas e ganhará um novo terminal de passageiros e um edifício 
garagem. Uma linha férrea ligará o complexo aeroportuário 
ao estádio Plácido Castelo, mais conhecido como Castelão, 
equipamento que abrigará os jogos na cidade. A instalação 
será reformada para se adequar às exigências da Fifa. Entre as 
obras previstas estão o aumento das áreas de estacionamento 
e a construção de uma cobertura sobre as arquibancadas. Se-
guindo a tendência de outras arenas, o Castelão terá em seu 
entorno a companhia de um novo shopping center, um hotel 
cinco estrelas e um centro de convenções. O governo do Estado 
avalia que o investimento total no complexo atingirá a cifra de 
R$ 400 milhões, que virão por intermédio de parcerias público-
privadas. Espera-se que os R$ 9,3 bilhões gerados pelo evento 
melhorem as condições de um terço da população pobre da 
cidade que reside em favelas.  

Fortaleza em números
População: 2.431.415 (IBGE 2007)
Área: 313,140 km2²
Densidade demográfica: 7.748 hab./km2²
Estádio da Copa: Castelão
IDH: 0,786
PIB: R$ 22,5 bilhões

Cuiabá

Belo Horizonte Porto Alegre Curitiba

FortalezaManaus

Para voltar a sediar jogos da Copa em grande estilo, como fez 
em 1950, a capital das Minas Gerais apresenta um ousado plano 
de revitalização do Mineirão, o principal equipamento esportivo 
da cidade e um dos maiores do País. Para melhorar a visão dos 
espectadores, o gramado será rebaixado em 3,5 metros. Além 
disso, terá sua capacidade física diminuída de 81 mil para 69,5 
mil torcedores. Destes, 60 mil lugares serão para a torcida em 
geral, 2,5 mil lugares para área vip e o restante destinado à im-
prensa e pessoal de apoio. BH ainda sonha em receber a partida 
inicial da Copa. Mas para isso terá de aumentar sua capacidade 
hoteleira, principalmente no segmento quatro e cinco estrelas. 
Hoje a cidade conta com 52 hotéis e 38 apart-hotéis. Juntos, 
disponibilizam 7.945 leitos. A cidade escolhida para o jogo de 
abertura também receberá o Congresso Técnico da Fifa, que 
contará com a presença de aproximadamente 5 mil delegados 
de todos os países filiados à entidade. E para esse público a Fifa 
exige hospedagem em estabelecimentos de alto padrão. Para 
equacionar esse déficit, a cidade anuncia a criação de 1.688 leitos 
para os próximos dois anos. Resta saber se serão suficientes para 
atender demanda tão qualificada e expressiva. 

BH em números
População: 2.434.642 (IBGE 2007)
Área: 330,954 km2²
Densidade demográfica: 7.251,5 hab./km2²
Estádio da Copa: Mineirão
IDH: 0,839
PIB: R$ 32,72 bilhões

Depois de uma disputa acirrada com a capital vizinha, 
Campo Grande, para ser a cidade representante do Panta-
nal na Copa 2014, Cuiabá levou a melhor, para revolta da 
oponente, que acusou a candidatura mato-grossense de se 
utilizar de artifícios questionáveis, como tráfico de influên-
cia, para levar a melhor. Acusações à parte, Cuiabá terá um 
árduo trabalho pela frente. A cidade talvez seja a que mais 
necessita de investimentos para se adequar às exigências de 
um evento desse porte. Apesar de possuir um transporte co-
letivo eficiente e compatível com sua demanda, o sistema está 
aquém das necessidades de 2014. Para sanar a deficiência, 
estuda-se a implantação de um sistema de VLT, veículo leve 
sobre os trilhos, que iria de Cuiabá até vizinha Várzea Gran-
de, onde está localizado o aeroporto internacional Marechal 
Rondon. O terminal também passará por grandes adaptações, 
como a ampliação das áreas de embarque e desembarque de 
passageiros e implantação de novos estacionamentos. Outra 
preocupação é com o destino do estádio José Fragelli, o Ver-
dão. Os times locais não empolgam os torcedores. Há anos 
o Estado não tem um representante nas principais divisões 
do futebol brasileiro. Será, portanto, difícil encontrar um 
investidor que se comprometa a assumir as reformas, que 
consumirão cerca de R$ 430 milhões. Um desafio quase tão 
grande quanto vencer Campo Grande. 

Cuiabá em números
População: 526.830 (IBGE 2007)
Área: 3.538,167 km2²
Densidade demográfica: 153,4 hab./km2²
Estádio da Copa: José Fragelli (Verdão)
IDH: 0,821
PIB: R$ 7,1 bilhões
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REPORTAGEM Copa do Mundo

Entrevista: Luiz Barreto

É difícil para o Brasil fugir do es-
tereótipo de país do futebol, do 
samba e de praias maravilhosas. A 
Copa de 2014, porém, é vista pelo 
Ministério do Turismo como uma 
grande oportunidade de atualizar 
essa imagem mostrando que o 
Brasil tem muitas outras virtudes 
— modernidade, combustíveis 
limpos e tecnologia — e bem mais 
atrações turísticas além daquelas 
que dominam o imaginário popular 
dentro e fora daqui (Cristo Reden-
tor, Foz do Iguaçu, Amazônia). Por 
isso, o ministro Luiz Barreto diz 
que os esforços para promover o 
País como destino turístico não 
serão concentrados apenas nas 
12 cidades escolhidas para receber 
os jogos, mas estendidos também 
a outras 65. Elas receberão inves-
timentos para melhorar quatro 
pontos considerados básicos: 
hospedagem, infraestrutura tu-
rística, capacitação profissional e 
promoção no exterior. O Banco In-
teramericano de Desenvolvimento 
(Bid) já disponibilizou uma linha de 
crédito ao Programa Nacional de 
Desenvolvimento do Turismo (Pro-
detur) de US$ 1 bilhão — montante 
que Barreto procura duplicar — a 
fim de colocar nos eixos, para 2014, 
todas as localidades beneficiadas. 
Após visita recente à África do Sul, 
ele pede aos organizadores que 
unifiquem a comunicação do Brasil 
para a Copa, ao contrário do que os 
anfitriões de 2010 têm feito até o 
momento, em sua percepção.

Robert Galbraith

Meio & Mensagem — O Brasil só 
pode se promover oficialmente 
como sede da Copa de 2014 depois 
do término do torneio do ano que 
vem, na África do Sul. Quais são os 
principais projetos que o Ministério 
do Turismo vai promover até lá?
Luiz Barreto — Ainda que o turis-
mo seja uma parte importante, 
a Copa do Mundo no Brasil 
não é só turismo. Portanto, 
desenvolvemos um estudo nas 
12 cidades escolhidas pela Fifa 
onde, nos próximos cinco anos, 
vamos trabalhar quatro temas 
fundamentais: hospedagem e 
hotelaria, promoção do Brasil e 
sua imagem dentro e fora do ter-
ritório, infraestrutura turística 
e ainda a capacitação de nossos 
executivos envolvidos com pro-
jetos do evento, como o apren-
dizado de idiomas como o inglês 
e o espanhol. O segundo item é 
um dos mais importantes, pois 
se trata de melhorar os atrativos 
turísticos do País assim como o 

“A Copa vai atualizar a imagem do País”

“As 12 cidades têm diferentes tipos de trabalhos a serem feitos. 
Todas, porém, têm condições de realizar seus jogos na Copa. 

Mas, para o Ministério do Turismo, é importante  
também promover outros 65 destinos”

em 2006, tinha uma marca da 
Fifa que era a marca do país. 
Mesmo com a queda do Muro de 
Berlim, a nação ainda não tinha 
uma unidade, e havia grandes 
diferenças entre o leste e o oes-
te. Além disso, existia a imagem 
do alemão sisudo, beligerante e 
bom só nos negócios. Eles con-
seguiram derrubar essa imagem 
com as fan fests, uma importante 
lição sobre como trabalhar a 
Copa fora dos estádios. Nessa 
área, acho que o Brasil também 
vai fazer bonito, com grande en-
volvimento da sociedade e muito 
voluntariado. Precisamos dis-
cutir bastante qual é a imagem 
que devemos projetar do Brasil 
com essa Copa. É necessário 
atualizá-la e mostrar que somos 
mais do que o país do futebol. 
Internamente, acho importante 
melhorar a nossa autoestima e 
mostrar que somos um país que 
está se desenvolvendo, levando a 
inclusão social a sério. Londres, 
que será sede da Olimpíada em 
2012, está recuperando a parte 
mais pobre da cidade para ter 
um papel importante nos jogos. 
Cases assim devem servir de 
inspiração para o Brasil tirar o 
melhor dessa oportunidade.

M&M — Como está sendo tratado 
o fato de a Copa de 2014 ocorrer 
apenas no final do mandato do 
próximo governo?
Barreto — A FGV foi contratada 
para ser auditora desse trabalho, 
que vai continuar, independen-
temente de quem estiver no 
próximo governo. Procuraremos 
aumentar as verbas de acor-
do com as necessidades que 
surgirem. Não é possível, por 
exemplo, que a Embratur (Ins-
tituto Brasileiro de Turismo) 
continue com a mesma verba 
atual, cerca de R$ 100 milhões, 
para promover o País no exterior 
com a Copa vindo por aí. Esses 
recursos precisam pelo menos 
dobrar. Já concluímos o estudo 
geral e outro detalhado de cada 
cidade. Vamos criar uma matriz 
de responsabilidade para que 
fique claro à sociedade quais 
são as obrigações do governo 
federal, dos Estados, dos muni-
cípios e da iniciativa privada. O 
presidente Lula deixou claro que 
não haverá dinheiro público para 
construção de estádios, mas po-
derá haver financiamento. Isso 
também vale para hotéis, tanto 
para construção quanto para re-
forma, sempre dialogando com a 
lógica de mercado, considerando 
o pós-Copa.

acesso a eles. Nesse sentido, ire-
mos promover pequenas obras 
de saneamento em nossas praias 
e planejamos o desenvolvimento 
de aeroportos regionais, cen-
tros de convenções, pequenas 
estradas que ligam as cidades 
às praias e recuperação do pa-
trimônio e dos sítios históricos 
em que já estamos trabalhando. 
Tudo que vamos fazer está em 
conformidade com o Programa 
de Desenvolvimento do Turismo 
(Prodetur) nacional. Já temos 
uma linha de US$ 1 bilhão de 
financiamento do Banco Intera-

mericano de Desenvolvimento 
(Bid), montante que estamos 
tentando estender para mais 
US$ 1 bilhão. A ideia é incorpo-
rar as 12 cidades, além dos Esta-
dos que já entraram no Prodetur 
nacional. Mostraremos todas as 
vantagens que teremos ao longo 
dos próximos cinco anos em vin-
cular nossa promoção turística 
ao tema Copa do Mundo.

M&M — As notícias de que o está-
dio do Morumbi não estaria nas 
condições desejadas pela Fifa para 
receber o jogo de abertura iniciou 
uma disputa nos bastidores com 
Brasília e Belo Horizonte. Como as 
ações do governo federal preten-
dem evitar eventuais conflitos de 
interesses?
Barreto — Cada cidade terá seu 
plano de ação, o que não significa 
uma competição entre elas. Cada 

uma vai evoluir dentro de suas 
condições. O legado da Copa pre-
cisa ter sustentabilidade e apelo 
de mercado. Uma eventual falta 
de hotéis pode ser complemen-
tada com navios de cruzeiro ou 
as chamadas vilas olímpicas, que 
podem ser revendidas depois do 
evento. São Paulo tem hoje 50 
mil leitos de hotel, exatamente 
o que a Fifa está exigindo para 
a África do Sul toda, hoje com 
apenas 40 mil — ela vai precisar 
de ajuda de países vizinhos para 
abrigar os turistas. As 12 cidades 
têm diferentes tipos de trabalhos 

a serem feitos. Todas, porém, 
têm condições de se adequar e 
realizar seus jogos na Copa. Mas 
para nós, do Ministério do Turis-
mo, que estamos preparando o 
entorno, é importante também 
promover outros 65 destinos tu-
rísticos. Quem assistir a um jogo 
em São Paulo, por exemplo, será 
incentivado a visitar também 
Campos do Jordão.

M&M — O senhor esteve recente-
mente na África do Sul acompa-
nhando a Copa das Confederações, 
evento teste do país para a Copa do 
ano que vem. Que lições é possível 
tirar do que foi feito até agora lá?
Barreto — O problema do trans-
porte público é dramático. Não é 
nem que não funcione; simples-
mente não existe um sistema. 
Isso é reflexo de um país que 
saiu do Apartheid há 15 anos, 

com estrutura feita para uma 
minoria. Ainda que não seja 
possível resolver todos os nos-
sos problemas de mobilidade 
para a Copa, certamente vamos 
procurar deixar este como um 
dos principais legados. Sou favo-
rável ao trabalho da Fifa em dar 
oportunidade de desenvolver 
regiões menos favorecidas. Acho 
que a candidatura do Rio para a 
Olimpíada de 2016 é importante 
e faz muito mais diferença para 
nós do que para Chicago, Madri 
ou Tóquio. Não podemos, porém, 
criar a ilusão de que o País vai re-

solver todos seus problemas com 
a Copa do Mundo. A imprensa 
tem a responsabilidade de deixar 
isso claro à opinião pública.

M&M — Como o senhor avaliou a 
política de comunicação dos sul-
africanos para a Copa? Qual deve 
ser a linha brasileira?
Barreto — O que senti lá é que 
cada cidade sul-africana tem seu 
projeto e sua própria logomar-
ca. Estive na Cidade do Cabo, 
em Johannesburgo, Durban 
e Pretória e vi como é difícil 
identificar uma marca específi-
ca da Copa, ainda mais em um 
país que ainda não tem cultura 
de futebol. É um equívoco não 
haver uniformidade, pois não se 
maximizam os resultados com 
projetos isolados. A unidade da 
comunicação é fundamental. 
Basta lembrar que a Alemanha, 
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