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MUNDIAL 2010

Itaú leva 150
brasileiros
para a Copa
Promoções realizadas no Mundial pela empresa
abrangem clientes, parceiros e funcionários

Fábio Suzuki
fsuzuki@brasileconomico.com.br

O Itaú-Unibanco aproveita as
ligações da empresa com o fute-
bol para estreitar o relaciona-
mento com clientes e parceiros
e motivar seus colaboradores
internos. Patrocinadora da sele-
ção brasileira há dois anos, a
instituição financeira levará
através de promoções um total
de 150 torcedores brasileiros
para acompanhar jogos do Bra-
sil na África do Sul.

“A relação com a seleção bra-
sileira reforçou nossas ações e o
retorno tem sido muito positi-
vo”, afirma Fernando Chacon,
diretor-executivo de marketing
do banco. O investimento para a
Copa não foi revelado.

Além das promoções, a em-
presa é patrocinadora local do
Fifa Fan Fest, evento realizado
em seis países pela entidade
responsável pelo Mundial de fu-
tebol que no Brasil ocorre na
praia de Copacabana, no Rio de
Janeiro. “Priorizamos a partici-
pação em um evento oficial da
Copa”, diz Chacon.

O Itaú está iluminando de
verde-amarelo pontos turísticos
de sete capitais brasileiras como
o Pão de Açúcar, no Rio de Ja-
neiro, e o Mercado Modelo, em
Salvador, além de 226 agências
bancárias em em todo o país.
Durante os jogos do Mundial, a
empresa tem realizado uma sé-
rie de iniciativas para “envol-

ver os colaboradores”, que vão
desde a disponibilização de es-
paços com telões para acompa-
nhar os jogos do Brasil até uma
comunicação interna com in-
formações do evento esportivo.
“Nossas equipes são tão impor-
tantes quanto nossos clientes”,
completa o diretor-executivo
de marketing. ■

Empresa patrocina
evento oficial
da Fifa e ilumina
de verde-amarelo
pontos turísticos
de sete capitais
brasileiras

Cerca de 140 ônibus fabricados
pelas empresas Marcopolo e
Scania foram enviados pelo
governo federal à África do Sul
para utilização durante a Copa
do Mundo. O investimento de
cerca de US$ 40 milhões foi
financiado pelo Banco Nacional
de Desenvolvimento Econômico
e Social (BNDES). Os veículos
serão utilizados na cidade
de Joanesburgo como parte
de um projeto do Comitê

Organizador Local do Mundial,
que visa à implantar um
sistema de transporte de
massa rápido — o Bus Rapid
Transit (BRT). Para o BNDES,
o objetivo da ação é dar
visibilidade a um produto
nacional de qualidade
e promover os veículos
brasileiros para que sejam
escolhidos em projetos futuros
que devem ser implantados
no país africano.

BNDES financia exportação de ônibus para a Copa
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6,5
Teve pouco trabalho
no jogo graças 
à eficiência da zaga 
na maioria do tempo. 
Fez duas boas defesas 
e não teve culpa no 
gol de Drogba

5,5
Não foi o mesmo 
jogador perigoso da 
partida passada. 
Errou alguns passes 
e cruzamentos e foi 
tímido no apoio

6,5
No primeiro tempo, 
esteve firme na defesa 
e ainda se permitiu 
arrancadas ao ataque.  
Na segunda etapa, 
vacilou no gol de Drogba, 
assim como toda a zaga

6,5 
Sempre eficiente no 
desarme, teve uma 
atuação consistente, 
mas também vacilou 
no lance do gol da 
Costa do Marfim

5,5
Pouco ajudou no 
ataque e, como 
sempre, esteve 
fraco na marcação

6,0 
Errou menos. Foi 
melhor do que no 
jogo contra a Coreia, 
mas permitiu que 
Drogba entrasse 
sozinho nas suas 
costas para diminuir

O BRASIL AVALIA O BRASIL Veja as notas dos jogadores na partida de ontem

O Brasil venceu a marcação forte e, muitas vezes, desleal da Costa do
Marfim para garantir a classificação antecipada às oitavas de final da
Copa. A seleção bateu os africanos por 3 a 1, com um futebol que não
encantou, mas superou em muito o desempenho medíocre da estreia.
Destaque para o atacante Luís Fabiano, que desencantou com dois gols
na partida. No primeiro, recebeu passe de Kaká por entre a zaga
e bateu forte no alto, sem chances para o goleiro marfinense. No
segundo, o Fabuloso deu dois chapéus nos zagueiros na entrada
da área, dominou e chutou de esquerda. Seria um gol de placa não fosse
a ajuda providencial do seu braço direito para controlar a bola. Elano
marcou o terceiro gol após outro passe de Kaká, e Drogba descontou
de cabeça. O meia brasileiro esteve melhor em campo, mas perdeu a
paciência com a violência do adversário, revidou e foi expulso.

CLASSIFICAÇÃO COM ‘QUASE’ GOL DE PLACA

Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 21 jun. 2010, Primeiro Caderno, p. 44.
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