
Oi é patrocinadora da Copa no Brasil 

A Oi anuncia que se tornou patrocinadora global da Copa do Mundo da Fifa 2014TM no Brasil. 
Com o acordo, a empresa será fornecedora oficial da FIFA dos serviços de telecomunicações do 
Mundial de 2014. 

“Com o patrocínio à Copa do Mundo da FIFA 2014, a Oi, que é uma empresa brasileira, reforça 
a relevância crescente do país no cenário econômico mundial e a nossa capacidade, em termos 
de recursos humanos e materiais, de prestar serviços dentro de um padrão internacional. A Oi 
tem um compromisso com o Brasil que se traduz não só por meio de investimentos em 
infraestrutura e serviços de telecom, mas também por seu comprometimento em promover o 
desenvolvimento humano. O esporte é importante fator de transformação social e por isso a Oi 
e o Oi Futuro apóiam projetos de formação de atletas, atividades sócioesportivas e grandes 
eventos”, diz o presidente da Oi, Luiz Eduardo Falco. 

“Para a Oi, participar diretamente de um evento esportivo de alcance mundial é um marco, na 
medida em que equipara a companhia a gigantes internacionais do setor. Ao mesmo tempo em 
que divulgamos a marca no exterior, vamos contribuir para reforçar a imagem do Brasil como 
um país comprometido com o desenvolvimento econômico e social e que está equipado com 
infraestrutura de ponta. ”, acrescenta Falco. 

O diretor da Divisão de Marketing da FIFA, Thierry Weil, expressa sua satisfação com a 
parceria: “Comunicações eficientes e confiáveis são uma parte vital e integral de tudo o que 
fazemos no mundo moderno, e realizar uma Copa do Mundo sem a ajuda e a expertise de uma 
grande empresa de telecomunicações seria impensável. Portanto, temos o prazer de anunciar 
que a Oi se junta à FIFA como patrocinadora global para a Copa do Mundo de 2014 no Brasil", 
diz Thierry Weil, diretor da Divisão de Marketing da FIFA. 
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