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Meio & Mensagem — A África do Sul está pronta para fazer 
uma grande Copa do Mundo?  
Paul Bannister — Não tenho receio nenhum em afirmar 
que a Copa do Mundo na África do Sul será um sucesso. 
Mas será um êxito diferente daquele obtido na Alemanha, 
com pontualidade — espero —, muito orgulho e barulho. 
Assim como no Brasil, a questão da pontualidade na 
África do Sul também é muito interessante quando se 
busca uma definição exata. A questão mais crítica quan-
do se organiza uma Copa do Mundo é aquela referente 
aos acionistas, com a participação de muitas empresas 
como apoios ou patrocínios, além das próprias cidades 
envolvidas na organização. Parece uma nuance, mas é 
importante lembrar que não estamos falando da Copa 
do Mundo da África do Sul, mas sim da Copa da Fifa na 
África do Sul. Ou seja, o país anfitrião é praticamente 
uma prestadora de serviços para este empreendimento 
da Fifa, que é quem realmente manda. A Copa, por sua 
vez, é a mais valiosa fonte de renda da Fifa.

M&M — Qual foi o papel do comitê nacional do marketing, 
presidido pelo senhor, na organização da Copa?  
Bannister — Neste cenário estão envolvidos o comitê 
organizador local, os órgãos governamentais, o conse-
lho de marketing do qual faço parte, a organização do 
turismo nacional, o departamento de artes e cultura e 
de regulação esportiva. Ainda temos as comissões das 
nove cidades que receberão os jogos. O desafio é alinhar 
os trabalhos de todos esses organismos e harmonizá-los 
com os patrocinadores. Sinceramente não acredito que 
a África do Sul tenha sido totalmente bem-sucedida 
nesse trabalho, mas tivemos algumas ações muito bem 

realizadas. A mais recente delas foi no Fórum Econômico 
Global deste ano, em Davos, na Suíça, quando “tomamos” 
o evento. Foram coisas simples como colocar um cache-
col com as cores sul-africanas no kit entregue a todos os 
delegados, montamos um open bar no hotel Belvedere 
criando uma completa ambientação que dava a todos 
um pouco da experiência sul-africana, além de termos 
promovido a noite de gala no encerramento com a per-
formance de algumas das melhores bandas sul-africanas. 
O mais interessante dessas ações é que conseguimos 
alinhar o governo, com a presença de nosso presidente, 
e os maiores executivos do setor corporativo, sem des-
taque para nenhuma marca além do mote “Experience 
South Africa”. Uma reportagem na revista Time afirmou 
que não se tinha feito tanto para a marca África do Sul 
nos últimos 40 anos como se fez em Davos. Foi pena não 
termos feito nada assim mais diretamente relacionado à 
Copa, mas fica a lição até para o Brasil de que é preciso 
ter uma estratégia de comunicação alinhada com pontos 
chaves entre todos os organismos e empresas envolvidas 
com o evento.

M&M — Como foi o trabalho de relações públicas para 
gerar credibilidade em torno do projeto sul-africano e 
superar as desconfianças?  
Bannister — Este é um segundo ponto que me faz acre-
ditar que a Copa será um sucesso: nosso trabalho de 
engajamento efetivo da mídia. Existe uma tendência, em 
especial por parte do governo, de se temer uma relação 
mais aberta com a mídia. Esse desconforto decorre muito 
pelo fato de os meios de comunicação sempre buscarem 
aspectos mais sensacionalistas em vez daqueles mais 

substanciosos. Mas creio que é preciso entender a di-
ferença entre os veículos, lembrando que os tabloides 
seguem mais a primeira linha enquanto os veículos mais 
qualificados buscam a segunda. Para comprovar isso, 
basta observarmos como o comportamento da mídia 
mudou em relação à África do Sul, algo que creio que o 
Brasil também vai enfrentar. Desde o anúncio em 2003 
da escolha do país como sede até a Copa de 2006, toda 
a mídia celebrou a primeira Copa na África. Mas assim 
que o juiz apitou o final da competição na Alemanha, 
passaram a questionar se realmente haveria a Copa no 
continente africano. 

M&M — Até que ponto essas desconfianças tinham fun-
damento ou eram apenas preconceito em relação ao 
continente?  
Bannister — Isso tudo, no fundo, decorre do que eu 
chamo de “afro-pessimismo”, gerado em grande parte 
pela ignorância em relação ao real potencial da África e 
a fatores negativos como as ditaduras de Robert Mugabe 
no Zimbábue e os problemas políticos no Sudão, entre 
outros. Ou seja, todo mundo acha que a África inteira é 
um desastre. Isso não é verdade, há alguns grandes países 
no continente como Botsuana e a própria Ruanda, que 
vem tendo uma comovente recuperação. Mas, infeliz-
mente, as pessoas só enxergam os fatos ruins quando o 
assunto é África e temo que o Brasil possa sofrer de ma-
neira semelhante pelo mesmo motivo: as pessoas mundo 
afora sabem muito pouco sobre o País, ainda que tenha 
organizado a Copa de 1950 e seja uma nação muito mais 
sofisticada do que parece. A dúvida aqui não será tanto se 
irão conseguir fazer a Copa, mas como será o evento. O 
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As lições de marketing 
da Copa da África
Se a realização de uma Copa do Mundo na África foi muito con-
testada nos últimos sete anos, o Brasil deve se preparar para 
receber o mesmo tratamento da mídia internacional até 2014. 
E pelos mesmos motivos: preconceito gerado pelo profundo  
desconhecimento internacional sobre a realidade do País e o 
oportunismo de algumas nações interessadas em herdar o evento. Quem dá o aviso 
é o inglês Paul Bannister, CEO do Conselho Internacional de Marketing da África 
do Sul, que trabalha em parceria com o comitê local de organização da Copa do 
Mundo, promovendo a imagem do país. Nesta entrevista, concedida em sua mais 
recente passagem pelo Brasil, onde vem ministrando palestras sobre como trabalhou a imagem sul-africana 
nos últimos anos, Bannister garante que a África do Sul está pronta para realizar com sucesso a Copa do 
Mundo que começa nesta sexta-feira 11. Diferentemente do Brasil, que lutará pela taça tanto em 2010 quanto 
em 2014, Bannister afirma que a maior vitória da África do Sul será provar ao mundo que é um país capaz 
de organizar grandes eventos.
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Financial Times publicou um artigo recente sobre o Brasil 
questionando a infraestrutura para a Copa e o processo 
de construção dos estádios. Nós construímos cinco novos 
estádios do nada e remodelamos outros cinco graças a 
um bom planejamento para cumprir todas as garantias 
dadas a Fifa. Passada a fase de “haverá Copa na África?”, 
a narrativa da mídia mudou para “como será?”, com muita 
ênfase sendo dada por países que adorariam herdar o 
evento, como a Austrália e o próprio Reino Unido, que 
não paravam de repetir “eu posso, eu posso”.

M&M — O Brasil também passa por isso, com a mesma In-
glaterra se colocando, nos bastidores, à disposição da Fifa 
no vácuo das notícias sobre os atrasos no cronograma das 
obras. Como um comitê deve reagir a isso?  
Bannister — Cortamos um pouco essa onda da Inglaterra 
em abril passado quando as finais do India Premier Lea-
gue (IPL) de Cricket tiveram suas finais transferidas para 
fora de Mumbai por causa das turbulências políticas das 
eleições na India. Para onde foram? Para a África do Sul, 
e não para a Inglaterra. E nós também estávamos com 
as nossas eleições em curso. Sinto que só conseguimos 
convencer o mundo de que iríamos cumprir nosso papel 
em 4 de dezembro do ano passado, durante o sorteio 
das chaves da Copa, na Cidade do Cabo, com a pre-
sença da mídia, executivos, políticos e celebridades do 
mundo inteiro. Foi engraçado ver David Beckham com 
mais seguranças que o próprio presidente sul-africano 
Jacob Zuma. Foi aí que perceberam que todos nossos 
estádios, com exceção do Soccer City, estavam prontos 
a 150 dias da Copa. Bem diferente de Atenas e Pequim, 
sedes das últimas Olimpíadas. Aí começaram com “que 
tipo de Copa será essa?”. Há muita política por trás dis-
so, como no caso do presidente do Bayern de Munique 
declarando que não haveria segurança na África do Sul, 
mais interessado em minar a autoridade do presidente 
suíço da Fifa Joseph Blatter e sua decisão de fazer a 
Copa na África.

M&M — Como o problema da alta criminalidade na África do 
Sul foi tratado durante a preparação para a Copa?  
Bannister — A África do Sul tem um alto índice de cri-
minalidade assim como o Brasil, que terá um desafio 
semelhante ao nosso em transmitir segurança à opinião 
pública mundial. Infelizmente, a nossa principal cidade 
Johanesburgo tem o triste título de capital mundial dos 
assassinatos. A tragédia disso, que traz uma boa notícia 
aos estrangeiros, é que 80% das vítimas conhecem seus 
assassinos. Isso significa que os turistas não são os alvos 
e que o problema é muito maior para os sul-africanos, 
que têm cidadãos sendo mortos por seus conhecidos. 
Esse problema é grave, mas nunca impediu o país a 
realizar grandes eventos sem incidentes como a Copa 
do Mundo de Rugby, em 1995, e as finais da IPL este 
ano. Um batedor de carteira ou outro sempre aparece, 
mas nada de violência contra turistas. Teve a história do 
assalto ao hotel onde estava hospedado o time do Egito 
na Copa das Confederações, mas aquilo até hoje é uma 
história muito mal explicada. Esses incidentes devem ser 
tratados com transparência em vez de se tentar encobrir, 
minimizando a ocorrência de crises. O nosso sistema 
de transportes está sob permanente questionamento, 
mas estamos trabalhando para demonstrar, através da 
mídia, que toda a estrutura prometida está pronta para 
a Copa. Um dos problemas mais sérios que tivemos foi a 
questão de que 98% de nossa energia elétrica é gerada 
pelo carvão, algo que não será problema para a Copa 
limpa que a Fifa quer no Brasil, onde 90% da energia é 
de origem hidroelétrica.

M&M — O atentado à seleção do Togo durante a Copa Africa-
na de Nações, em Angola, no início deste ano, respingou na 
África do Sul. Como foi tratada essa crise?  
Bannister — Esse ponto é muito importante. Este terrível 
incidente aconteceu no norte daquele país, na província 
de Cabinda, onde terroristas escolheram a delegação 
do Togo ao acaso para marcar uma posição política, e 
mataram duas pessoas. Por curiosidade, medi as dis-
tâncias em um mapa e constatei que Londres fica mais 
perto de Moscou do que Cabinda de Johanesburgo. Mas 
ninguém cogitou que Londres devesse perder os jogos 
de 2012 por causa dos recentes atentados em Moscou. 
E olha que é mais fácil chegar em Londres de Moscou 
do que de Cabinda a Johanesburgo. Mais uma vez é o 
afro-pessimismo e o medo do desconhecido que explicam 
a sobreposição do sensacionalismo sobre o factual. Só 
isso explica a incrível falta de conhecimento na maior 
parte das vezes em que a África é tratada pela mídia. Não 

temos terroristas ou grupos extremistas na diversidade 
da nova África do Sul, ainda que estejamos conscientes 
de que a Copa é uma vitrine em potencial para grupos 
desse tipo de qualquer parte do mundo.

M&M — Como tem sido o controle do marketing pirata em 
torno dos ícones da Copa de 2010?  
Bannister — Esse tipo de controle é fundamental para 
o sucesso da Copa em função da necessidade de se 
pulverizar os benefícios que queremos para todo o país. 
A Fifa criou áreas delimitadas em torno dos estádios 
onde nenhum comerciante pode atuar sem autorização 
oficial. A Fifa tem sido muito dura nessas medidas de uso 
irregular das logomarcas, citações com 2010 e ícones da 
Copa. Uma empresa aérea de baixo custo chamada Ku-
lula publicou um anúncio muito engraçado com o texto 
a “companhia aérea não oficial do evento com o qual 
não podemos nos envolver”. Foi atrevido e deixou a Fifa 
bastante aborrecida. Esse cuidado todo em proteger as 
empresas oficiais se explica porque a cada oito turistas 

que vão à África do Sul, um emprego fixo é criado. E 
nossos países vizinhos terão grande proveito, como o 
Zimbábue, que, certamente, atrairá muitos visitantes 
para as cataratas Vitória, a duas horas de Joanesburgo.

M&M — A venda de ingressos também foi alvo de críticas em 
todo mundo. Vão mesmo sobrar ingressos?  
Bannister — Foram colocados à venda 3,3 milhões de 
ingressos que são a capacidade total dos estádios para os 
64 jogos, dos quais cerca de 10% são reservados à mídia, 
pois nunca é possível vender 100% da carga. Na Alemanha 
foram 3,7 milhões de ingressos, dos quais 3,4 milhões 
foram efetivamente vendidos. Dos ingressos colocados 
à venda, temos apenas cerca de 8% restantes para os 
jogos nas cidades mais distantes e de seleções com menor 
prestígio. Dos 10 milhões de estrangeiros que recebemos 
a cada ano por qualquer que seja o motivo, 7,7 milhões 
chegam pela via terrestre e 2,3 milhões em aviões, uma 
estatística que deve ser mantida. A expectativa oficial é 
de que tenhamos, de fato, 373 mil turistas estrangeiros 
para acompanhar os jogos da Copa, contra uma projeção 
inicial de 483 mil. É incrível, mas os Estados Unidos são 
o país que mais comprou ingressos com 150 mil, contra 
90 mil do Reino Unido, que todos acham ser o maior com-
prador. Atribuímos metade do volume vendido nos EUA 
à comunidade hispânica, que pode estar comprando para 
parentes residentes em outros países. Acreditamos que 
cada estrangeiro comprará, em média, cinco ingressos, 
contra 2,6 da Copa da Alemanha, e que teremos estádios 
cheios em todos os jogos a partir da fase decisiva.

M&M — Como é para um país sede, como a África do Sul, ser 
coadjuvante na disputa pelo título e ainda correr o risco de 
cair na primeira fase? Isso pode prejudicar a forma como o 
povo tem abraçado o evento até aqui?  
Bannister — Dos seis times africanos classificados, pesso-
almente acredito que a Nigéria seja aquela com condições 
de ir mais longe. A ideia de que o país sede tem que fazer 
bonito é complicada quando comparamos Brasil e África 
do Sul. Diferente do Brasil, que terá que gerir uma crise 
caso não seja o campeão em 2014 ou caia precocemente, 
o povo sul-africano está plenamente consciente das limi-
tações dos Bafana-Bafana. Na Copa do Mundo de Cricket 
disputada na África do Sul, em 2003, o país ficou muito 
abatido com a eliminação na semifinal, mas não haverá o 
mesmo desespero que houve no cricket — pior ainda se 
fosse rugby — quando cairmos no futebol. Até acredito 
que passaremos a primeira fase no embalo das vuvuzelas, 
mas um time que não faz gols não pode ir mais longe que 
isso. Sabemos que a grande performance da qual o país 
precisa ter é na organização da Copa. 

M&M — O que tem sido feito para criar esse engajamento? 
Será possível de alguma maneira repetir a forma como a 
Copa do Mundo de Rugby uniu o país, em 1995, como retrata 
o filme “Invictus” (de Clint Eastwood)?  
Bannister — Eu até gostaria que nossas lideranças po-
líticas abraçassem essa ideia com mais entusiasmo, em 
um estilo Obama de “Yes, we can”, pois acho que esse é 
o maior legado que podemos conquistar com essa Copa. 
Mas, para fazermos essa entrega, temos que mobilizar o 
país. Estamos conscientizando os sul-africanos sobre a 
importância das primeiras impressões dos turistas, desde 
as condições do aeroporto e de como são tratados na 
imigração — os oficiais têm que ser simpáticos. Também 
estamos com uma campanha para que todos cantem o 
hino que tem trechos em quatro dos idiomas oficiais do 
país. Transformamos a tradição do “Casual Friday” na 
ação “Football Friday”, incentivando em diversas mídias 
as pessoas a usarem às sextas-feiras uma camisa rela-
cionada ao futebol — de preferência, de nossa seleção, 
claro. O objetivo final disso é que a Copa prove para os 
próprios africanos do que eles são capazes, sem cair no 
erro de fazer isso passando uma falsa imagem do país. 
Diferentemente dos chineses (2008), que ludibriaram 
o mundo com a menina bonita que era dublada pela 
feia, ou dos gregos (2004), que reforçaram a imagem 
da desorganização. Queremos fazer como os alemães, 
que mostraram ao mundo um lado pouco conhecido, 
mas real: de que são um povo simpático. Cada país tem 
que buscar seu próprio momento “Invictus” em eventos 
dessa grandeza.

“Uma empresa aérea de baixo 

custo chamada Kulula publicou 

um anúncio muito engraçado 

com o texto a ‘companhia aérea 

não oficial do evento com o qual 

não podemos nos envolver’. 

Foi atrevido e deixou a Fifa 

bastante aborrecida”
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