
NEGÓCIOS BILIONÁRIOS
COM OS PATROCÍNIOS
Embora as ações publicitárias só possam começar depois
de 2010, empresas procuram garantir espaço para 2014

Andréa Cordeiro, diretora de marketing institucional do Itaú Unibanco: movimento rápido evitou disputas



O investimento para se tor-
nar um patrocinador ofi-
cial da Copa do Mundo de

Futebol em 2014 - a primeira no
Brasil desde 1950 - é tão elevado
quanto misterioso. O valor para
vincular o nome de uma empresa
ao maior evento do esporte mun-
dial pode chegar a US$ 80 mi-
lhões. Apesar do desembolso ele-
vado, guardado a sete chaves por
todos os participantes (Fifa, CBF
e empresas), o interesse pelo tor-
neio é crescente. Na Copa da Ale-
manha, em 2006, a Fifa faturou
€ 2 bilhões com a venda de patro-
cínios e direitos televisivos. Para a
África do Sul, em 2010, a entida-
de já negociou € 2,6 bilhões, alta
de 30% sobre o certame anterior.
A expectativa é de que no Brasil a
cifra salte para € 2,9 bilhões.

Embora as iniciativas de mar-
keting vinculadas à Copa de 2014
só possam ser iniciadas dois me-
ses após o término do campeona-
to na África do Sul, as empresas já
começaram a se movimentar. A
largada na corrida por um espa-
ço entre os patrocinadores oficiais
do evento foi dada pelo Itaú Uni-
banco. A instituição foi a primeira
a comprar uma cota da Copa como

participante local. A Fifa traba-
lha com outros dois níveis de pa-
trocínio: os chamados parceiros
globais, como Visa, Adidas, Coca-
Cola e Sony, e os patrocinadores
mundiais. Até seis cotas podem
ser vendidas por nível de patrocí-
nio. O acordo entre Itaú Unibanco
e Fifa, cujos valores não foram re-
velados, impede que qualquer ou-
tra instituição financeira compre
uma cota no mesmo nível.

"O objetivo central, na verda-
de, não foi blindar a concorrên-
cia, mas sim seguir com uma es-
tratégia que está em andamento
há anos de adotar iniciativas de
marketing vinculadas ao esporte,
particularmente ao futebol", afir-
ma Andréa Pinotti Cordeiro, dire-
tora de marketing institucional do
Itaú Unibanco. O envolvimento do
banco com o futebol tem mais de
17 anos, patrocinando transmis-
são de jogos dos campeonatos lo-
cais, da Libertadores e das elimi-
natórias para a Copa. Desde outu-
bro de 2008, a instituição tornou-
se também patrocinador oficial da
seleção em todas as suas catego-
rias, contrato que vai até 2014. "Fa-
zia todo sentido que o Itaú com-
prasse uma cota para o principal

evento do esporte, ainda mais sen-
do ele realizado no Brasil." Ela lem-
bra que ações voltadas para o tor-
neio, que ainda não foram defini-
das, só poderão ser iniciadas após
a Copa da África do Sul.

O movimento rápido do Itaú
Unibanco evitou o que ocorre
agora no setor de telefonia. Uma
das cotas de patrocínio oficial da
Copa no Brasil está sendo disputa-
da entre as operadoras Vivo e Oi.
Elas estão de olho no fornecimen-
to da infraestrutura de telecomu-
nicações para o evento. Existe a
possibilidade de que as concor-
rentes comprem cotas em níveis
diferentes. Uma das empresas en-
traria como patrocinadora local,
incluindo infraestrutura de tele-
fonia móvel, por exemplo, e a ou-
tra compraria uma cota como pa-
trocinadora mundial, incluindo
os serviços de telecomunicação
fixa nos locais do campeonato. A
cota global é pelo menos 50% mais
cara do que a local. A Oi informa,
por meio de sua assessoria de im-
prensa, que não antecipa estraté-
gia de negócio ou patrocínio.

O envolvimento da Vivo com o
futebol é antigo. A companhia pa-
trocina a seleção brasileira des-
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de 2005. Após a escolha do Brasil
como sede do mundial em 2014,
foi feito um aditivo ao contrato en-
tre a CBF e a Vivo. "Embora o acor-
do inicial fosse até 2014, após a es-
colha do país para sediar o even-
to foi necessário repactuar os va-
lores e também organizar melhor
algumas propriedades do contra-
to", explica Marcelo Alonso, dire-
tor de comunicação institucional
da Vivo. Pelos próximos seis anos,
o desembolso anual da operado-
ra com a seleção chega a US$ 15
milhões. Seus clientes têm acesso,
via celular, a um portal com jogos,
imagens e informações exclusivas
da CBF e da seleção brasileira.

Sobre as negociações para a
compra de uma cota oficial da
Copa 2014, Marcelo Alonso não co-
menta. Mas o retorno obtido nos
últimos anos pela Vivo ao vincular
seu nome à seleção por si só justifi-
ca o alto investimento na aquisição
de uma cota. Em 2006, ano em que
a empresa já patrocinava trans-
missões da TV Globo, a lembrança
da marca Vivo cresceu 22% entre o
público-alvo e a lembrança da pro-
paganda veiculada avançou 45%. O
desempenho da mídia espontânea
foi melhor ainda. Nos três meses

em torno da Copa da Alemanha, a
Vivo conseguiu em mídia espontâ-
nea 75% a mais de exposição do que
ao longo de todo o ano de 2005. "A
associação positiva da marca com
o futebol é muito importante, o re-
torno é muito favorável", diz Alon-
so. Além da Oi e da Vivo, outra
companhia já está negociando a
compra de uma cota como patro-
cinadora oficial da Copa de 2014: a
AmBev. Ela não quis se pronunciar
sobre o assunto.

Para o sócio e vice-presiden-
te executivo da agência de publi-
cidade África, Márcio Santoro,
um evento como a Copa do Mun-
do tem uma enorme capacidade
de gerar benefícios para as mar-
cas. "Futebol é o esporte mais po-
pular do mundo e estar em uma
Copa do Mundo, particularmen-
te no Brasil, é o Olimpo para uma
empresa." Itaú Unibanco, AmBev
e Vivo são clientes da África. "Não
acompanhamos negociações, nos-
so trabalho é aconselhar as empre-
sas em suas estratégias de publici-
dade e marketing. Para Vivo e Itaú,
que já vinculam suas marcas à se-
leção, faz todo sentido patrocinar
um evento como a Copa do Mundo
no país", afirma Santoro.

Sobre ações promocionais para
a Copa da África do Sul, em 2010, o
executivo diz que as empresas de-
vem começar a alinhar suas estra-
tégias mais para o final de 2009.
"Em um ano de Copa do Mundo, o
bolo publicitário cresce até 20%."
Em 2008, segundo dados do Ibo-
pe Monitor, os investimentos em
publicidade chegaram a R$ 58 bi-
lhões. Uma das tendências para a
Copa da África do Sul é o fortale-
cimento das ações via internet. "A
próxima Copa será a primeira em
que a web terá atingido um está-
gio de maturidade grande. O in-
vestimento em publicidade via in-
ternet e ações promocionais foca-
das neste veículo devem ter mui-
ta força durante o evento na Áfri-
ca do Sul." O chamado marketing
de experiência, cujo objetivo é for-
talecer a marca por meio de ações
que propiciem momentos únicos
aos clientes, deve fazer parte das
estratégias das empresas.

O Itaú Unibanco tem explora-
do o patrocínio da seleção e ofe-
recido experiências diferenciadas
aos seus clientes, como visitas à
Granja Comary, no Rio de Janeiro,
para acompanhar treinos da sele-
ção brasileira, além de oferecer es-



Márcio Santoro,
sócio da África:

"Copa do Mundo
é o Olimpo para

uma empresa"

paços exclusivos para seu público
em estádios de futebol. Ferramen-
tas diferenciadas de comunicação
vêm sendo utilizadas também pela
Visa - um dos parceiros globais da
Fifa - para reforçar suas iniciativas
voltadas para o futebol. A campa-
nha mundial "Go Fans", em execu-
ção, tem ações específicas para a
web, utilizando ferramentas dife-
renciadas como MSN, blogs e por-
tais de esporte.

"Go Fans" é uma iniciativa inte-
grada de mercado derivada da pri-
meira campanha publicitária glo-
bal da Visa, chamada de "Mais pes-
soas vão com Visa", lançada em mar-
ço. O acordo global da Visa com a
Fifa, cujos valores não são públicos,
incluem as Copas de 2010 e 2014.

"Estamos começando a explo-
rar aos poucos a parceria, esta-
mos trazendo o futebol para o
dia a dia da bandeira. Mas, pri-
meiro, vamos focar no evento
da África do Sul", afirma Bety Ti-
chauer, diretora de marketing da
Visa no Brasil. Em junho, o Banco
do Brasil (BB) lançou, em parce-
ria com a Visa, um cartão no for-
mato vertical, com imagens de
futebol. "Outros produtos e cam-
panhas mais específicas, como as
de ativação do cartão, por exem-
plo, só devem ser adotados próxi-
mas do evento."

Embora as estratégias das em-
presas para o campeonato mun-
dial no Brasil só devam ficar mais
claras após a Copa da África do

Sul, em julho de 2010, são mui-
to positivas as expectativas em
relação aos benefícios gerados
por um evento dessa proporção.
"Pela primeira vez, estamos defi-
nindo uma agenda positiva para
o Brasil, com data para que inves-
timentos sejam feitos em diver-
sos setores", diz Marcelo Alonso,
da Vivo. Santoro, da agência Áfri-
ca, faz, coro. "Existe um otimismo
muito grande em relação à Copa
no Brasil por parte de governos,
empresas e agências do segmen-
to publicitário. Eu acho que será
uma bênção para o país. Os in-
vestimentos em infraestrutura,
hotelaria e turismo vão funcio-
nar como uma locomotiva para o
Brasil nos próximos anos."
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