




esses eventos nas duas cidades, lançamos promoções com 
Mc Donald's, Cinemark e Walmart", ressalta Luciana, 
Outro ponto que mostra que a escolha do Brasil para ser sede 
do Mundial de 2014 impacta nos investimentos da companhia 
é que, segundo a executiva, o investimento em marketing no 
Brasil já para a Copa do Mundo de 2010 será mais que o 
dobro do que foi aplicado na Copa da Alemanha, em 2006. E 
até a Copa de 2014 a equipe de marketing da empresa será 
dobrada. "Os investimentos para o período de 2010 a 2014 
somarão R$ 11 bilhões, contra R$ 6 bilhões investidos de 2005 
a 2009", diz, lembrando da ligação da Coca com a Copa 
do Mundo, "Estamos presentes em todas as edições do 
evento desde 1950 e somos parceiros oficiais da Flfa desde 
a década de 70. Temos orgulho de, ao longo de todos esses 
anos, participarmos dessas histórias inesquecíveis com 
campanhas publicitárias e ações de marketing que marcam 
gerações", completa, 

A BOLA DA VEZ 
Outra parceira histórica da Fifa, a Adidas é a fornecedora da 
bola oficial da Copa desde 1970. Este ano é a vez da Jabulani, 

que significa celebração em Bantu isiZulu, um dos 11 idiomas 
oficiais da África do Sul. A bola, por sinal, está exposta no 
Museu do Futebol, que fica anexo ao estádio do Pacaembu, 
em São Paulo, junto com as outras 10 bolas da marca que 
ficaram na história das Copas: Tesltar (70), Tesltar Durlast 
(74), Tango Rosano (78), Tango Espana (82), Azteca (86), 
Etrusco Único (90), Questra (94), Tricolore (98), Fevernova 
(02) e Teamgeist e Teamgeist Gold (ambas em 2006, sendo 
que a última foi usada apenas na final entre Itália e França, 
que deu o tetracampeonato mundial para a seleção italiana). 
Paulo Ziliotto, gerente de comunicação da Adidas Brasil, 
afirma que a Copa do Mundo é uma oportunidade de 
negócios muito especial para a marca aqui no País, pois 
é uma época de lançamentos de produtos inovadores e 
exclusivos. "É um momento muito pertinente para falar com 
o. consumidor e ratificar nossa posição de líder mundial em 
futebol. Ele está totalmente ligado ao esporte e receptivo para 
saber sobre nossos produtos e conceitos", diz, ressaltando 
que até a Copa estará na mídia no Brasil a campanha "Todo 
time precisa", capitaneada pelo ex-craque francês Zinedine 
Zidane. Nela, o astro roda o mundo atrás de um time perfeito. 
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Astros como o brasileiro Kaká, o argentino Messi, o togolês 
Adebayor e o inglês Gerrard tiveram suas imagens estilizadas 
em HQ, como se fossem estrelas de um filme, com o título 
"A Grande Busca - O Maestro" (Kaká), "O Detonador" 
(Messi), "O Matador" (Adebayor) e "A Potência" (Gerrard), 
"O fechamento dessa ação, durante a Copa do Mundo, será 
a maior campanha da história da Adidas em valores, número 
de ferramentas e alcance", completa o executivo. 
Além da bola, a Adidas também estará presente no Mundial 
nos uniformes dos árbitros e de seus auxiliares e no material 
esportivo de mais 12 seleções: Nigéria, Japão, Dinamarca, 
França, Grécia, Alemanha, Espanha, Eslováquia, México, 
Argentina, Paraguai e a anfitriã Africa do Sul. E se o uniforme da 
seleção brasileira é fornecido pela sua principal concorrente, 
a Nike, a marca pelo menos patrocina dois dos principais 
atletas da seleção - o camisa 10 da equipe, Kaká, e o capitão 
da equipe, o zagueiro Lúcio, Têm ainda o lateral esquerdo 
André Santos, que foi o titular da posição nos últimos jogos 
do Brasil e está bem cotado para ir ao Mundial. "Tudo isso 
já traz uma visibilidade muito grande para a marca, que será 
reforçada aqui no Brasil com muitas ações nos pontos de 
venda e nos canais mais pertinentes para falar com o nosso 
público sobre a Copa do Mundo, como a internet", explica 
Ziliotto, que também espera ansioso pelo Mundial de 2014. 
"Essa Copa é o último ensaio antes do Mundial de 2014, A 
partir do término do evento na África do Sul, todas as atenções 
se voltam para o Brasil," 

TECNOLOGIA 
Outra marca que também assinou com a Fifa em 2007 e 
estará em todos os eventos organizados pela entidade 
até 2014 é a Sony que já está usando a Copa do Mundo 
para ativar suas vendas. A ação "Você merece entrar em 
campo na Copa do Mundo Fifa" premiará clientes que 
comprarem uma câmera Sony Cyber-Shot, uma filmadora 
Handycam ou um celular Sony Ericsson. Eles concorrem 
a três viagens com acompanhante para assistir a jogos 
do Mundial e mais cinco viagens com acompanhante de 
10 a 16 anos, sendo que esse entrará em campo com a 
bandeira Fifa Fair Play. "No mundo todo, a Sony estará 
levando 50 adolescentes para carregar as bandeiras Fifa 
Fair Play durante a Copa", ressalta Lucio Pereira, gerente 
de comunicação e propaganda da Sony Brasil. 
A empresa irá aproveitar o Mundial para mostrar todo 
seu know how em tecnologia. Vai levar suas câmeras 3D 
para a Africa do Sul e filmar algumas partidas, que serão 
transmitidas nos locais Fan Fest que a Fifa irá organizar 
durante a Copa. A Fan Fest é um evento que começou em 
2006, no Portal de Brandenburg, um dos principais pontos 
de Berlim. Lá, um ambiente fechado - mas com entrada 
gratuita - era transformado em um grande evento para 
assistir aos jogos da Copa, com comida, bebida e shows. 
'A Fifa entendeu que assistir o jogo no estádio é privilégio 
para poucos e criou essa área chamada de Fan Fest para 
reunir diversas pessoas de todo o mundo em torno do 
futebol. Este ano a Fan Fest irá ocorrer em várias cidades 
da África do Sul e em mais algumas metrópoles ao redor 
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do mundo - Paris, Londres, Berlim, Roma, Sydney, Cidade 
do México e Rio de Janeiro, na praia de Copacabana", 
afirma Pereira, que diz que aqui a organização do evento 
será da Rio Tur. "Estamos aguardando os direitos locais 
para ver qual será nossa ação, mas possivelmente teremos 
uma área vip onde iremos demonstrar nossa tecnologia, 
principalmente em 3D, onde já temos experiências com 
as vitórias da seleção brasileira nas finais da Copa das 
Confederações e no Mundial de Beach Soccer, ambos no 
ano passado", completa, 
Segundo o executivo, cada Copa do Mundo é uma área de 
teste para a seguinte. No caso dessa, é uma grande área de 
testes para gravações e capturas de imagens em 3D, "mas 
também há outras possibilidades no mundo digital. Temos 
uma grande experiência na construção de tecnologia em 
campos esportivos, Toda área de imprensa e equipamentos 

CARTÕES 
Como não poderia deixar de ser, além das tradicionais 
campanhas promocionais que irão levar clientes para assistir 
aos jogos na África do Sul, a Visa aposta em seu principal 
produto como forma de divulgar sua parceria com a Fifa e a 
Copa do Mundo: os cartões de crédito. "Por sermos parceiros 
da Pifa, temos a possibilidade de criar alguns cartões 
customizados com o tema Copa do Mundo. Fizemos isso com 
o Banco do Brasil, um cartão tematizado do Mundial que é o 
primeiro cartão vertical que lançamos no País. Já emitimos 1,5 
milhão de unidades desse produto", afirma Luis Cassio de 
Oliveira, diretor executivo de marketing da Visa do Brasil. 
Na mesma linha, segundo o executivo, foi lançado um 
cartão tematizado junto com o Bradesco. E, como objeto de 
coleção, um cartão customizado em parceria com a Adidas, 
com a bola oficial da Copa estilizada dentro do cartão. "Esse 

digitais de alguns importantes estádios europeus e de 
ginásios, como o Staples Center, de Los Angeles (onde os 
Los Angeles Lakers mandam seus jogos da NBA), são da 
Sony. É nosso interesse também prover tecnologia para os 
estádios brasileiros que irão sediar a Copa de 2014", explica. 
Afinal, Pereira acredita que estar ligado ao poder emocional 
imenso que o futebol tem sobre a população brasileira tem 
significado múltiplo. "Se por um lado nós acreditamos no país 
do futebol, por outro também queremos melhorara experiência 
do povo em assistir ao seu principal esporte, com qualidade 
de imagem e interatividade únicas", diz, acrescentando que a 
Sony Brasil ainda teve a sorte de o jogador Kaká ser escolhido 
pela Sony mundial o Embaixador da Alta Definição da marca. 
"O Messi estava na parada. Nessa partida nós ganhamos dos 
argentinos", brinca. 

produto com a Adidas está dentro de nossa promoção para a 
Copa do Mundo. Além do sorteio de 45 pacotes com direito 
a acompanhante, estamos oferecendo mais de 5 mil cartões 
pré-pagos no valor de R$100.0 cliente pode usa esse crédito 
e depois pode guardar o cartão como recordação, que é um 
produto exclusivo para essa Copa", diz. 
Oliveira afirma que a Visa também irá intensificar o uso da 
expressão "Go Brasil" (Go é o tema da campanha institucional 
mundial da Visa) em todas as ações para o futebol, desde 
as sinalizações em pontos de venda até placas em estádios. 
"Vale lembrar que além dos torneios da Fifa também somos 
patrocinadores do Paulistão, Copa do Brasil, Campeonato 
Brasileiro, Copa Libertadores da América e Copa 
Sulamericana", ressalta, mostrando a importância de estar 
ligado aos principais torneios esportivos do país do futebol. 
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