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Fifa põe mais US$ 100 mi no orçamento da Copa
A quantia tem como objetivo assegurar que os centros de treinamentos
estejam prontos para receber as 32 seleções participantes, disse o
secretário-geral Jerome Valcke. A imprensa tem dito nos últimos meses
que vários campos de treinamento estão abaixo do ideal, particularmente
o da Inglaterra, em Rustenburg. Valcke disse que a verba extra foi
oficializada em março pelo comitê executivo da Fifa, mas será facilmente
coberta pelo faturamento superior a US$ 3,2 bilhões esperado para o evento.

Fabrice Coffrini/AFP

Michel Bastos

Lyon – FRA

Atacantes
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Diego Tardelli    (Atlético-MG)

PH Ganso    (Santos)

Carlos Eduardo    (Hoffenheim-ALE)

Marcelo     (Real Madrid-ESP)

Alex     (Chelsea-ING)

Ronaldinho Gaúcho   (Milan-ITA)

Sandro     (Internacional-RS)

Luís Fabiano

Sevilha – ESP

Patrocínio
Nike e Brahma

Robinho

Santos

Patrocínio
Nike, Samsung,
Seara e Volkswagen

Dunga

Patrocínio
Brahma,Guaraná 
Antarctica Açaí e Oi

Nilmar

Villarreal

Grafite

Wolfsburg

Patrocínio
Adidas

Patrocínio
Adidas

Patrocínio
Nike

Fonte: site Transfermarkt, especializado 
em avaliação de jogadores
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É O VALOR TOTAL
DA SELEÇÃO QUE 

VAI À COPA 

“Professor”
em alta com
as empresas
Apesar das críticas dos
torcedores, técnico da seleção
está em várias campanhas

Desde os tempos em que era jo-
gador, Dunga sempre foi con-
testado pelos torcedores brasi-
leiros por seu futebol burocrá-
tico, reclamação que persiste
em sua passagem pela seleção
brasileira. Mas apesar das críti-
cas, que vão aumentar nesses
dias por não ter convocado Ro-
naldinho Gaúcho e os santistas
Neymar e Paulo Henrique Gan-
so, o técnico está em alta entre
as empresas que querem apro-
veitar a Copa do Mundo para
divulgar suas marcas.

Nesta quinta-feira, 13, Dun-
ga aparece como protagonista
do filme que divulgará o Gua-
raná Antarctica Açaí, novo re-
frigerante da AmBev. Na peça,
um grito de guerra da torcida
brasileira no país é replicado
em um estádio na África do Sul.
A criação faz uma referência
aos dois principais ingredientes
do produto que são fontes de
energia: o Guaraná e o Açaí.

O técnico da seleção brasilei-
ra também aparece em outra
ação da AmBev, a da cerveja
Brahma. “O Dunga sempre pas-
sou a imagem de guerreiro não
só dentro de campo como tam-
bém fora dele”, afirma Marcel
Marcondes, diretor de marke-
ting da marca, ao comentar so-
bre o mote “Guerreiros” que foi
adotado para as ações ligadas à
Copa do Mundo deste ano. Além
de Dunga, a campanha conta
também com o goleiro Júlio Cé-
sar, o lateral Daniel Alves e o
atacante Luís Fabiano como ga-
rotos-propaganda.

Outra companhia a apostar
na imagem do técnico foi a
operadora Oi. A empresa vei-
cula um comercial com Dunga
que incentiva a população a
usar o hino “Sou Brasileiro” da
torcida Oi como toque nos ce-
lulares. No roteiro da peça, o
comandante da seleção brasi-
leira estimula as pessoas ao ser
redor a utilizarem o hino da
empresa como se estivesse co-
mandando a seleção brasileira
à beira do gramado. O contrato
de Dunga com a operadora é
válido até o final deste ano.

Oportunidade bem-humorada
Antes do anúncio dos jogado-
res convocados para a Copa, a

marca de papel higiênico Neve
divulgou um spot de rádio
bem humorado que remete ao
nervosismo de Dunga em di-
vulgar os nomes dos atletas
que representarão o Brasil na
Copa do Mundo. Criada pela
agência DPZ, a peça encena a
coletiva de imprensa do técni-
co que na hora de anunciar os
jogadores sai correndo para o
banheiro convocando o “Al-
fredo”, mordomo que prota-
goniza as campanhas da marca
de papel higiênico. ■ F.S.

Técnico da
seleção brasileira
é protagonista de
ações de Brahma,
Guaraná Antarctica,
Oi e Neve

Infografia: Alex Silva/Monica Sobral

Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 12 maio 2010, Primeiro Caderno, p. 45.
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