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Empresas
jácomeçam
disputapor2014
Estratégias para garantir espaços na Copa do Mundo
brasileira começam a ser montadas agora

Marili Ribeiro

A Copa do Mundo de Futebol
ainda demora cinco anos para
chegaraoBrasil,masasempre-
sas já começam a se movimen-
tar para garantir espaços para
suasmarcasduranteacompeti-
ção. “Estamos atentos a todas
asparceriasquepossampoten-
cializar nossos investimentos
como patrocinadores globais
daFifa”, diz odiretor executivo
da Visa do Brasil, Luis Cassio
deOliveira.Aoperadoradecar-
tões de crédito fechou há dois
anos um contrato de dez anos
comaFifaparapatrocinaraCo-
pa do Mundo. Embora não se
divulguevalores,omercadoes-
tima que cada cota valha hoje
cerca deUS$ 80milhões.
O tamanho da mobilização

que aCopa provoca é sintetiza-
do por um especialista em pro-
mover eventos e “ativações de

marca” – as intervenções para
chamar atenção do consumi-
doremvários formatos e locais
–, JoséVictorOliva, diretor ge-
raldaHoldingClube, umgrupo
sete empresas no segmento.
“Podemos fazer uma cálculo
simplesebásico”,diz.“Bastaas-
sumir que haverá cerca de 30
patrocinadores, entreoficiais e
‘caronas’ (que são os que se as-
sociam aos patrocinadores da
Fifa).Seconsiderarmosqueca-
da um deles fará, pelo menos,
um evento em cada uma das 12
cidades sedes dos jogos na Co-
pa, só aí teremos 360 possibili-
dadesdeativaçõesdemarcas.”
Um exército de fornecedo-

res,delogística,som,bufêeten-
das, entre outros , terão de se
mexer para atender à deman-
da.“Hátempoatéparamotoris-
tas de locadoras aprenderem
inglês em cinco anos”, brinca.
“Foraisso,asmarcasquequise-

rem fincar bandeiras associan-
do sua imagemao futebol terão
de experimentar soluções e ob-
servar as tendências da Copa
de 2010, na África do Sul. Será
um grande ensaio para ver co-
mo esse megaevento funciona
e o que é possível replicar.”
Umexemplodessapreocupa-

ção está na pressa de algumas
empresasparagarantirespaço
foradasáreas oficiais, reserva-
das aos patrocinadores. O pre-
sidente da Cervejaria Schinca-
riol, Adriano Schincariol, via-
jou à África do Sul para nego-
ciara instalaçãodebarestemá-
ticos para as suas marcas pre-
mium, caso de Baden Baden e
Eisenbahn, cervejas mais ade-
quadas ao frio – afinal, a Copa
na África será no inverno. A
suaarquirrivalAmBevpegaca-
ronanessaCopanofatodeuma
das patrocinadoras oficiais ser
a marca Budweiser, do grupo

belgo-brasileiro InBev, do qual
fazparte.Seuexecutivodemar-
keting, Carlos Lisboa, enviou
umaequipeparalá,comafinali-
dade de não só posicionar as
marcas brasileiras durante os
jogos, como também “apren-
der táticas” para 2014.
Essadisputaprometeseacir-

rar cada vez mais. “Temos de
aproveitaraomáximoasestra-
tégiasquenosassociemaofute-
bolnospróximosdezanos. Seo
concorrente dá descontos de
50% nos ingressos de partidas
de futebol (oBancoItaútemes-
sa promoção no ar, em uma as-
sociação com a Mastercard),
nós oferecemos áreas exclusi-
vasemestádiosevamosexpan-
dir isso até 2014”, diz Oliveira,
da Visa. “Vamos também esti-
mular ações como as que leva-
rão clientes para ver os jogos
naÁfrica do Sul.”

Na última Copa do Mundo,
na Alemanha, a Visa ficou de
fora do patrocínio global. Mas
isso não impediu a empresa de
marcar presença entre os tor-
cedores em ações regionais.
Tantoque,comolembraOlivei-
ra, a companhia promoveu no
Brasil uma estratégia de espa-
lhar televisores de plasma por
1,8mil bares doPaís. Para ficar
com o aparelho, os donos dos
lugares tinham de garantir
uma meta de pagamento em
cartões Visa. Quase todos che-
garam lá. ●TREINO–ParaOliva,Copade2010deve funcionar comumensaio
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Schincariol
negociou instalação
de bares temáticos
na África do Sul
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