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Empresas globais como Co-
ca-Cola, McDonald’s e Nike 
estão encarando a Copa do 
Mundo 2010 como um evento 
ainda maior do que os Jogos 
Olímpicos de Pequim, em 2008. 
Essa escala — combinada com 
o crescimento do interesse no 
esporte, o orgulho nacionalista 
dos torcedores e o fato de que é 
o maior evento esportivo global 
jamais realizado no continente 
africano — é propícia à venda 
de muitos pares de tênis e litros 
de refrigerante.

“É o evento mais importante 
entre todos os esportes”, disse re-
centemente a investidores o vice-
presidente de gerenciamento de 
marca da Nike, Trevor Edwards, 
acrescentando que a Copa do 
Mundo será assistida por “metade 
da população mundial”. E é por 
isso que os patrocinadores da 
entidade máxima do futebol, a 
Fifa — grupo do qual a Nike não 
faz parte, diga-se de passagem —, 
pagaram mais de US$ 40 milhões 
cada um pela cota.

A Coca-Cola, por exemplo, 
diz que sua campanha para o 
mundial de futebol será a maior 
da história da empresa, e tam-
bém a mais integrada. Toda a 
plataforma da companhia foi 
construída em torno da entusias-
mada comemoração dos gols por 
parte dos jogadores, que a Coca-
Cola facilmente conecta à sua 
linha de comunicação baseada 
no tema “Open hapiness”.

Os comerciais de TV, assina-
dos pela argentina Santo, contam 
a história da celebração do gol. A 
Coca-Cola tem um acordo com o 
YouTube, abrangendo 120 países 
e 17 idiomas, para encorajar os 
internautas a filmar e postar suas 
próprias coreografias. Isso che-
gou até a persuadir a Fifa a fingir 
que não vai ver a premiação do 
jogador que tiver criado a melhor 
“dança” em comemoração ao 
gol — a ser escolhido em vota-
ção pelo público. Já há até uma 
espécie de hino de celebração, 
criado pelo artista somali K’naan 
e disponível no iTunes.

Abrindo caminho
“Os consumidores hoje estão 

muito conectados e as marcas 
falam com eles de várias manei-
ras”, diz o diretor de esportes e 
marketing de entretenimento da 
Coca-Cola, Emmanuel Seuge. 
“Precisamos estar superfoca-
dos se quisermos aparecer no 
meio de tanto barulho”, com-
pleta. Segundo ele, a base da 

O pontapé inicial da Copa da África
Marcas globais preparam grandes campanhas publicitárias para o mais importante evento esportivo mundial

A Copa do Mundo é o ponto 
alto de duas coisas: o futebol e 
o marketing de emboscada. “Há 
muita paixão em torno do esporte 
e uma audiência muito grande. 
É irresistível”, reconhece Jim 
Andrews, vice-presidente da em-
presa de patrocínios IEG. Ele não 
está brincando: de acordo com a 
Fifa, a Copa do Mundo de 2006, na 
Alemanha, registrou 3,3 mil “viola-
ções de direitos” em 84 países, um 
problema e tanto considerando-se 
a quantia de oito dígitos que os seis 
parceiros da entidade (Adidas, Co-
ca-Cola, Emirates, Hyundai, Sony 
e Visa) e os sete patrocinadores da 
Copa do Mundo (Budweiser, Cas-
trol, McDonald’s, MTN, Mahindra, 
Seara e Yingli Solar) pagam para se 
aliar oficialmente ao maior evento 
esportivo do mundo.

Quem poderia esquecer, por 
exemplo, a façanha realizada pela 

cervejaria holandesa Bavaria, 
que distribuiu centenas daque-
las bermudas com suspensórios 
(tipicamente germânicos), numa 
cor laranja berrante e estampa-
das com a marca Bavaria, para 
torcedores da seleção holandesa? 
A Fifa, em defesa do patrocinador 
oficial Anheuser-Busch, obrigou os 
torcedores a tirar o traje antes de 
entrar no estádio, e muitos foram 
ver o jogo de cuecas.

O caso, é claro, gerou grande 
repercussão para a Bavaria e ainda 
por cima transformou a Anheuser-
Busch no vilão da história. Depois 
desse episódio, a Fifa agora proí-
be “roupas ou acessórios com 
marcas comerciais distribuídos 
massivamente antes dos jogos por 
empresas que claramente miram 
nos torcedores da Copa do Mundo 
da Fifa”.

O torneio de 2006 também 

viu sua companhia aérea oficial, 
a Emirates, emboscada pela local 
Lufthansa, que decorou o nariz de 
seus aviões com temas relativos 
a futebol, deixando em muitos 
turistas a impressão de que a 
aérea alemã é que era a parceira 
da Copa.

Este ano, entretanto, os ad-
vogados da entidade já trataram 
de avisar a empresa aérea sul-
africana Kulula que ela não pode 
se autointitular a “empresa área 
não-oficial da você sabe o quê”. No 
seu Twitter a empresa se referiu 
à iniciativa de maneira não muito 
gentil: “Um aviso dos advogados 
da Fifa diz que nós atropelamos 
seu direito de uso de ‘África do 
Sul’ e acham que nossa publici-
dade era sobre futebol... Mesmo 
o uso de nossa bandeira nacional 
é um problema. É absolutamente 
ultrajante.”

De olho no marketing de emboscada

estratégia da Coca-Cola de usar 
uma determinada ideia saiu de 
uma reunião entre 13 agências 
e executivos da empresa na 
África do Sul, em 2008, quando 
esses apresentaram o conceito 
de celebração e disseram que 
estavam interessados apenas em 
abordagens que o utilizassem.

Essa é uma mudança signi-
ficativa para grandes patrocina-
dores esportivos, que em geral 
montam em torno de um evento 
uma miríade de iniciativas, às 
vezes com pouca conexão umas 
com as outras, além do logotipo 
do anunciante.

Outras empresas dispostas 
este ano a reunir suas atividades 

sob uma ideia abrangente são Visa 
e Anheuser-Busch InBev. Visa, 
um dos principais patrocinadores 
da Fifa, conduz todas as suas 
atividades sobre a plataforma Go, 
a mesma usada durante a Olim-
píada. Seus planos para a Copa 
do Mundo incluem um aplicativo 
para o Facebook que permite aos 
torcedores acompanhar a tabela 
de jogos, conferir as pontuações, 
conversar uns com os outros e até 
se conectar com a loja online da 
Fifa. A campanha inclui TV, mídia 
exterior, varejo e mídias sociais, 
tudo sob o tema Go.

A Anheuser-Busch InBev, por 
seu lado, está trabalhando a pla-
taforma Budweiser United, que 

enfatiza a onipresença da marca 
em esportes. Um componente-
chave do esforço da cervejaria, 
que inclui ampla campanha 
publicitária, é um reality show 
digital que vai reunir torcedores 
de todos os 32 países participan-
tes numa casa, no melhor estilo 
Big Brother.

Campanha épica
A Nike está veiculando uma 

nova campanha, “Escreva o 
futuro” (“Write the future), con-
siderada uma evolução da ação 
Próximo Nível (Next Level), que 
focava no desenvolvimento do 
atleta até alcançar um nível mais 
alto de performance. O vice-

presidente de gerenciamento 
de marca da Nike diz que a Copa 
do Mundo representa o mais alto 
nível, e que todo o trabalho da 
empresa relativo ao evento vai 
girar em torno dessa ideia.

A campanha inclui um co-
mercial de TV de proporções 
épicas, criado pela Wieden & 
Kennedy, que Edwards garante 
ser um dos melhores já produzi-
dos pela empresa, assim como 
um aplicativo digital e móvel 
chamado Nike Football Plus, 
que reúne alguns dos melhores 
jogadores do mundo para dar 
dicas de jogadas e treinamento 
para melhorar o desempenho. A 
Nike não é patrocinadora oficial 
da Fifa, mas patrocina diversos 
times e jogadores de ponta, que 
levam a marca para o campo.

Alguns grandes patrocinado-
res, como Adidas e McDonald’s, 
estão implementando aborda-
gens mais segmentadas. A Adi-
das tem um tema guarda-chuva, 
“Todo time precisa” (“Every 
team needs”), fortemente an-
corado num ambiente digital no 
qual estrelas do futebol descre-
vem diferentes tipos de jogado-
res. Mas também está investindo 
pesado no lançamento de novas 
bolas, calçados e roupas ligadas 
ao torneio e que estão sob dife-
rentes plataformas.

Já o McDonald’s trabalha 
numa impressionante quantidade 
de programas, como a promoção 
que levará um grupo de crianças 
para entrar em campo durante 
os jogos da Copa acompanhan-
do a seleção de seus países, e 
outro que oferece a mulheres 
sul-africanas a oportunidade de 
fazer parte de uma apresentação 
de abertura antes dos jogos. Há 
também um McCafé no centro 
de imprensa e um punhado de 
aplicativos para estimular a in-
teratividade entre os torcedores.

Mas, diferentemente da Co-
ca-Cola, o McDonald’s está im-
plementado suas atividades em 
relação ao mundial de maneiras 
diferentes em cada mercado. 
Dean Barrett, vice-presidente de 
marketing global da empresa, diz 
que o foco na utilização do patro-
cínio nos restaurantes ultrapassa 
qualquer desejo de adotar uma 
abordagem mais homogênea. 
“Sempre existem algumas coisas 
que podemos fazer globalmente, 
e o digital é uma coisa que pode 
ser global. Mas a realidade é que 
a estratégia da Copa do Mundo é 
orientada em termos dos times 
e dos mercados locais”, explica.

Coca-Cola, McDonald’s e Budweiser, patrocinadores oficiais: Fifa aperta o cerco contra ações de guerrilha promovidas por outras marcas 
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