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Em ano de Copa do Mundo, o assunto futebol é a bola da vez. Ainda mais no Brasil, País que 
sediará a competição em 2014. Embora aconteça daqui a quatro anos, o País precisa acelerar 
os preparativos para receber esse evento que, na visão de José Estevão Cocco, presidente da 
J.Cocco Sportainment e da Abraesporte (Academia Brasileira de Marketing Esportivo) e 
palestrante do Fórum Gestão de Esportes realizado pelo MadiaMundoMarketing na última 
segunda-feira (22), na Universidade São Judas Tadeu, deixará um legado para o turismo 
nacional e para a indústria de eventos, além de aquecer a economia. 
 
Segundo Cocco, a expectativa é de que o PIB (Produto Interno Bruto) tenha um acréscimo de 
1,7% (R$ 50 bilhões) em 2014. "Tirando os estádios que serão elefantes brancos, todo o resto 
será legado, principalmente na receptividade turística e na construção de grandes complexos 
de eventos que hoje não temos, em especial no Rio", disse Cocco, referindo-se à cidade do Rio 
de Janeiro, que será sede olímpica em 2016. 
 
O esporte ganha cada vez mais relevância na sociedade brasileira. De acordo com 
levantamento realizado pela J.Cocco, somente na televisão o espaço ocupado pelo esporte 
anualmente é calculado em R$ 30,3 bilhões (veja tabela). Além disso, em 2008, foram 
comercializados R$ 3 bilhões somente em patrocínios. 
 
Outro dado que chama atenção é que 60% das marcas top of mind têm alguma ligação com 
marketing esportivo. Segundo a OMS (Organização Mundial de Saúde) e Unesco (United 
Nations Educational, Scientific and Cultural Organi-zation), para cada US$ 1 investido em 
esporte economiza-se US$ 3,20 em saúde. "No marketing esportivo o importante não é 
competir, é vencer", afirmou Cocco. 
 
PREPARAÇÃO 
 
Para receber a Copa do Mundo, o Brasil passará por um período de trabalho que será coroado 
com os jogos olímpicos. "As Olimpíadas têm uma desvantagem, que é a de favorecer apenas 
uma única cidade, enquanto a Copa vai acontecer em 12 cidades e também irá beneficiar as 
cidades próximas. Porém, as Olimpíadas dão uma visibilidade internacional maior por causa do 
grande número de delegações que participam", explicou. 
 
Para Cocco, a organização e o planejamento são os principais pontos a serem trabalhados para 
que o País dê um show de bola daqui a quatro anos. Para isso, Cocco fala que o Brasil não 
pode repetir o mesmo erro da África do Sul, que foi vender uma imagem ruim, reforçando sua 
pobreza. "A África do Sul não fez um bom negócio. Eles reforçaram a imagem de país pobre, 
violento, sem infraestrutura. Uma Copa do Mundo não serve para gerar receita e, sim, para 
gerar turismo e deixar um legado", afirmou o executivo, acrescentando ainda que não foi 
procurado por nenhuma empresa para realizar ações promocionais para esta Copa. "Na última 
Copa, fizemos cinco campanhas para levar torcedores para assistir aos jogos na Alemanha. 
Nesta, não fomos procurados por nenhuma". 
 



 
 
Fonte: Propmark, São Paulo, 1 mar. 2010, p. 8.  


