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Faltando quase 100 dias para o início da Copa do Mundo da África do Sul, os principais veículos 
nacionais estão em compasso de espera para o evento que alavanca a audiência nas mais 
diversas mídias. O horário dos jogos este ano - 8h30, 11h e 15h30 é considerado positivo por 
executivos de diversos veículos que esperam bons resultados. As partidas marcadas para 8h30 
são um atrativo especial para o meio rádio. 
 
André Mizrahi, gerente de projetos especiais do Sistema Globo de Rádio (SGR), acredita que 
esta Copa do Mundo vai favorecer, e muito, esta mídia. "É excelente para o rádio, pois é o 
único meio que as pessoas conseguem ouvir enquanto se deslocam para o trabalho, seja no 
carro, no metrô, nos ônibus, trens etc", avalia. 
 
Mas o executivo do SGR também considera os outros horários positivos para o meio. "Mais 
uma vez levamos grande vantagem em relação aos outros meios, devido à portabilidade e 
capacidade de permitir com que as pessoas escutem as transmissões enquanto fazem 
simultaneamente outras atividades. Elas podem ouvir os jogos da Copa no radinho de pilha, na 
internet e nos celulares. Em função disso, a tendência da audiência é crescer", avalia. 
 
A cobertura da Copa do Mundo começará em março nas rádios da Globo. "Teremos uma série 
de boletins e quadros especiais na programação das emissoras (Rede Globo de Rádio, Rede 
CBN, BE-AT98 e BHfm), convergentes com hotsites (um por emissora) desenvolvidos em 
plataforma web 2.0, incluindo consumo ondemand de todas as propriedades radiofônicas e 
mais uma série de outras ações envolvendo advergames, interatividade, gols do Brasil nas 
últimas copas, tabelas da competição e promoções para ouvintes e internautas. Nosso projeto 
oferece uma solução completa de comunicação 360o, englobando ferramentas e propriedades 
que vão ajudar os patrocinadores a ativar e fortalecer suas marcas e aumentar suas vendas, 
antes, durante e após o período da Copa do Mundo", conta. 
 
Além disso, o SGR terá uma equipe exclusiva para cuidar da geração de conteúdo e 
administração de relacionamento nas principais redes sociais, como Orkut e Twitter. "Será 
criado também um canal de assinatura de SMS, com informações enviadas até três vezes por 
dia sobre a Copa, além de uma rádio especial sobre o tema, disponibilizada no portal 
Globoradio, nos sites das emissoras e hotsites da Copa", conta. Ações promocionais também 
serão desenvolvidas. "Elas levarão dinamismo e muita diversão para a audiência em pontos de 
grande concentração de pessoas e até mesmo em pontos-de-venda dos patrocinadores", 
conta. 
 
O SGR ofereceu três grupos de cotas de patrocínio para o evento, sendo que a menor delas 
tem o valor aproximado de Rs 100 mil e a maior de R$ 3 milhões. "Até o momento temos mais 
de dez cotas fechadas. Os principais co tistas são Bradesco, Sky, Unimed BH, Amortecedores 
Monroe, Cerveja Cintra, Holcim, MAN Latin America, Dove Masculino, Capemisa, Amanco e GM. 
A boa notícia é que estamos em negociações finais com mais cinco potenciais cotistas e, até o 
momento, já quadruplicamos o faturamento se compararmos com a Copa de 2006", 
comemora. 
 
RBS COMEMORA 
 
O Grupo RBS registrou cresci mento de mais de 200% no faturamento do projeto de comunica 
ção integrada para a Copa em relação ao evento anterior. O grande diferencial do que está 
sendo colocado em campo este ano é um projeto 360o que envolve as plataformas multimídia 
do Grupo (jornais, revistas, site, TVCom, eventos e ações de ativação). 
 
Claudio Santos, diretor geral do mercado nacional do Grupo RBS, acredita que o excelente 
desempenho comercial reflete o inusitado do projeto. "Olhamos o projeto Copa 2010 como um 
ensaio para a Copa de 2014. Observando o que acontece nos países-sede, principalmente nos 
últimos anos de Copa, vemos que o evento mobiliza toda comunidade de um país. E não 
acontece só na mídia convencional, no rádio, na internet, ele acontece na vida das pessoas. O 



nosso projeto tem esta pegada de intervenção urbana, com ativação onde as pessoas estão. 
Criamos ativos para as marcas", conta. 
 
No Rio Grande do Sul, adquiriram cotas da RBS as marcas Coca-Cola, Golden Cross, GVT, 
Paqueta Esportes e AmBev. Já em Santa Catarina, duas cotas foram negociadas com a GVT e a 
Coca Cola; outras três ainda estão disponíveis. 
 
Fonte: Propmark, São Paulo, 1 mar. 2010, p. 25.  


