


A COPA DO MUNDO É DA FIFA. ELA SERÁ REALIZADA NO BRASIL. MAS É DA FIFA. 

O brasileiro deverá, pelos próximos quatro 
anos, se acostumar com essa frase. Ela será dita 
por algum membro do alto escalão da Fifa sem
pre que surgir algum debate sobre a organização 
do Mundial no país. O filme é assim pelo menos 
desde 2006, quando teve início um grande projeto 
para fazer da Copa do Mundo o maior evento es
portivo do globo. Para isso, a cada dia que passa, 
a Fifa faz questão de mostrar que essa festa tem 
um dono. Um dono poderosíssimo. 

A começar pela lista de exigências que é fei
ta ao país postulante à Copa, tudo o que se refere 
à competição é meticulosamente calculado e estu
dado pela Fifa. O objetivo é garantir que nada saia 
do que foi programado, ou, pelo menos, a menor 
parte possível fuja do acordado. 

"No início, nossas reuniões duravam horas. 
Hoje, não chegou nem a um minuto e já estávamos 
com tudo acertado". A frase dá a tônica de como 
é o dia a dia de quem trabalha na organização de 
uma Copa do Mundo. Ela foi dita por Jérôme Val-
cke em entrevista coletiva para a imprensa, após 
o término da primeira fase do Mundial na África. 
O secretário-geral da Fifa referia-se ao relaciona

mento que tinha com o Comitê Organizador 
Local da Copa sul-africana antes de co
meçar o torneio e até aquele momento. 
Pouco após essa declaração, Valcke fez 
ainda mais um elogio ao país-sede. 

"É uma Copa do Mundo perfeita 
em todos os sentidos. Temos visto aqui 
uma grande organização, que foi além 
de todas as expectativas. Talvez se
jamos capazes de dizer, ao término do 
Mundial, que a África do Sul vai ser nosso 
plano B para qualquer eventualidade". 

A frase deixou exultante Dany Jor-
daan, diretor-executivo do comitê local. 
E, rapidamente, a declaração de Valcke 
tomou as manchetes de todos os veícu
los pelo mundo. Ter o aval da Fifa como 
organizador de um megaevento era a 
prova que a África do Sul precisava para 
riscar do mapa as aflições que cercavam 
a primeira Copa em continente africano. 

Mas como a Fifa se tornou tão poderosa as
sim, a ponto de ser determinante para que um país 
possa estar apto a abrigar eventos esportivos? 

A resposta é complexa; remonta a mudanças 
no comportamento da própria entidade em relação 

ao principal produto dela, a Copa do Mundo, e que 
teve, na África do Sul, a maior mostra de que hoje 
ela é a dona da grande festa do esporte. 

A ida da Copa para o Terceiro Mundo foi, por 
si só, mais uma mostra da força global da Fifa. O 
desafio de levar a "maior festa do esporte" para a 
África representou mais um golpe de mestre em 
sua estratégia de marketing. A Copa do Mundo 
de futebol é hoje um dos raros eventos esportivos 
que viajou por quase todas as regiões do globo. 
À exceção da Oceania, os demais continentes re
ceberam, pelo menos por uma vez, uma edição 
do torneio, façanha que o Mundial de rúgbi e os 
Jogos Olímpicos ainda não conseguiram. 

Mas, para isso, o controle da Fifa sobre a 
competição se dá desde a fase de planejamento 
da candidatura de um país. O caderno de encar
gos nada mais é do que um manual de conduta 
para que tudo o que a entidade quer seja respei
tado. Proteção aos direitos dos patrocinadores, 
conforto e facilidade de trabalho para a imprensa 
e, acima de tudo, acesso ao que há de melhor no 
país-sede para os convidados da entidade. 

A Fifa determina mudanças na legislação do 
país que vai receber o Mundial para adequar o 
evento a suas regras. Em 2014, o Brasil terá uma 
lista de afazeres para poder abrigar a competição. 
Desde a instalação de um tribunal de causas rá
pidas para julgamentos, até o fim do veto à venda 



de bebida alcoólica nos estádios, por exemplo. Os 
estádios passam a ser territórios da Fifa, funcio
nando com uma legislação diferente da brasileira. 
Foi assim na África do Sul e na Alemanha, sede 
das duas últimas Copas. Será assim nas edições 
subsequentes. Na África do Sul, mais ainda do 
que tinha sido na Alemanha, o controle da entida
de sobre a competição foi intenso. 

No final das contas, uma conjunção de fato
res auxiliou-a para conseguir tal status. 

O primeiro deles foi o fato de a Copa aconte
cer num país mais pobre e com maior necessidade 
de investimentos. Foi a senha que a Fifa precisa
va para levar adiante a bandeira do "legado" de 
um grande evento esportivo e, mais do que isso, 
mostrar sua faceta mais bondosa para o desen
volvimento dos povos por meio do futebol. Ao in
jetar cerca de US$ 1 bilhão para que o Mundial da 
África virasse realidade, a federação tomou para 
si diversas propriedades. Não apenas controlou o 
show dentro de campo, mas pôde vigiar e punir 
tudo o que saísse do que foi combinado. 

Foi só assim que ela teve licença para con
seguir barrar uma ação de marketing de embosca
da no estádio Soccer City, em Johanesburgo, em 
episódio que levou à prisão de torcedoras aparen
temente "indefesas" da Holanda no jogo contra a 
Dinamarca, dia 14 de junho. Cerca de 30 garotas 
foram levadas a um escritório dentro do estádio 
por fazerem propaganda irregu
lar da cerveja Bavária, concor
rente da Budweiser, patrocina
dora oficial da competição. O 
jogo ainda acontecia, enquanto 
elas davam explicações para 
autoridades da Fifa e da polícia 
local sobre como haviam conse
guido ingressos para a partida 
e como haviam reproduzido, in 
loco, cenas do comercial que a 
Bavária rodava na Holanda. 

No final das contas, não só 
as meninas foram presas, como 
o comentarista Robbie Earle 
[ex-jogador da seleção jamai
cana] foi demitido da equipe de 
televisão britânica ITV por ter 
facilitado o acesso das garotas 
ao estádio. A marca holandesa 

ainda teve de publicamente pedir desculpas pelo 
ocorrido, e a Fifa, num comunicado lacônico, in
formou que o assunto não seria mais discutido, 
sendo que a propriedade comercial de seu parcei
ro seria respeitada pela concorrente pelo menos 
até 2014, quando termina o contrato da Ab-lnbev 
como parceira oficial da Copa do Mundo. 

O caso foi o primeiro que mostrou, claramen
te, que as regras do jogo são pesadas para aque
les que não foram convidados para fazer parte da 
sua festa. Como dona do evento, é a Fifa que de
termina quem pode ou não estar no show. 

A mesma força se estendeu para a televisão, 
em que o show era sempre comandado pela dona 
da festa. A cada repetição de imagem, o logoti
po da Fifa cobria a tela. O início e término das 
transmissões tinham também as logomarcas da 
entidade. A transmissão pela TV, aliás, é mais um 
poderoso instrumento de manipulação e controle 
que a Fifa exerce sobre o torneio. 

Em 2010, pela primeira vez um evento es
portivo desse porte teve a transmissão com a tec
nologia 3D. Em 25 dos 64 jogos do Mundial, os 
torcedores mais abastados puderam acompanhar 
todos os movimentos dos atletas em três dimen
sões. A transmissão inédita só foi possível por um 
acordo comercial firmado com a Sony, ainda em 
2007. Nele, a Fifa colocou como condição para a 
empresa japonesa se tornar patrocinadora oficial 
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A FIFA INVESTIU CERCA DE US$ 1 BILHÃO NO MUNDIAL DA ÁFRICA DO SUL 

da entidade o uso da tecnologia 3D nas transmis
sões. A ideia era fincar território, mostrar a enti
dade como alguém de olho no futuro, inovadora, 
além de benéfica para o torcedor. 

Para 2014, no Brasil, pela primeira vez na 
história da competição, todas as partidas serão 
transmitidas em três dimensões. Só para ter esse 
direito, a Sony pagou US$ 305 milhões por oito 
anos de parceria. Sem contar o investimento em 
utilizar a tecnologia 3D e em fornecer produtos. 

"O patrocínio não apenas nos permite a as
sociação com o futebol e a Copa, mas também 
nos dá a chance de mostrar a bilhões de pesso
as pelo planeta as várias formas de como a Sony 
torna a vida delas mais excitante", disse Howard 
Stringer, presidente da multinacional japonesa ao 
assinar o contrato com a Fifa, ainda em 2007. 

A audiência bilionária da Copa é, hoje, um 
dos maiores produtos comerciais que a entidade 
tem. O interesse das pessoas no evento amplia o 
poder da instituição. Quanto mais torcedores so
nham com a Copa, mais empresas têm interesse 
em se associar ao evento. Nesse processo, a TV 
é aliada para mostrar ao mundo o poder da Fifa. 

A transformação midiática da Copa do Mundo 
acabou elevando a Fifa ao status de entidade To-
da-Poderosa do esporte. Reflexo disso é o quanto 
cresceu o seu faturamento nos últimos anos. Num 
período de sete anos, entre 2003 e 2009, prati
camente dobrou a arrecadação anual da entidade 
[veja quadro ao lado]. No ano passado, pela pri
meira vez, a cifra de US$ 1 bilhão foi ultrapassa
da. Esse crescimento só foi possível graças a uma 

ENTIDADES TEM MAIOR 
SOBERANIA QUE P A Í S E S 
Uma das maiores garan
tias que um país tem é 
a de que sua soberania 
se rá sempre respeitada. 
Qualquer pessoa não 
pode infringir as regras de 
uma n a ç ã o . Mas, para a 
Fifa e seus filiados, essa 
norma não tem valor. 
Ainda durante a Copa do 
Mundo na Á f r i ca do Sul, 
dois exemplos mostra
ram claramente a f o r ça 
que a entidade tem sobre 

a p róp r i a soberania de 
um país. O fiasco dentro 
de campo das s e l e ç õ e s 
da F r a n ç a e da N igé r ia 
viraram caso de Estado. 
Os franceses chegaram a 
mandar representante do 
governo para a Á f r i ca do 
Sul para ver o que aconte
cia com seu time, mergu
lhado numa crise entre 
t é c n i c o e jogadores. A Fifa 
repreendeu a atitude do 
presidente Nicolas Sarkozi. 
Com a N igé r ia , a s i t uação 
foi ainda pior. O presidente 

do país, Goodluck Jona
than, determinou dois anos 
de afastamento do time 
de c o m p e t i ç õ e s interna
cionais a p ó s a equipe 
fracassar no M u n d i a í A 
Fifa interveio, dizendo que 
não aceitava a in ter fe rên
cia do governo sobre os 
estatutos de uma entidade 
filiada a ela. A m e a ç o u dar 
p u n i ç ã o bem maior do que 
a dos dois anos pensada 
por Jonathan, que não viu 
outra alternativa a não ser 
voltar a t rás da d e c i s ã o . 
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Intruso? 

A sequência 
de fotos abaixo 

mostra o que só 
quem estava no 
estádio Soccer 

Citty viu: as TVs 
não mostraram 

o torcedor quase 
pegar a taça 

antes da final 

agressiva política de marketing da entidade, que 
em 2007 passou a ter o controle total sobre todas 
as propriedades comerciais de seus eventos. 

O maior salto foi a arrecadação com a ven
da dos direitos de transmissão do torneio. Em 
2010, mais de dois terços da receita com a Copa 
do Mundo [o equivalente a US$ 2 bilhões] foram 
oriundos da televisão. Desde o final do Mundial 
da Alemanha, a Fifa decidiu tomar as rédeas de 
todas as negociações, eliminando intermediários. 
Um departamento de TV e marketing foi criado, 
fechando acordos pelo ciclo de dois Mundiais. Foi 
assim que ela praticamente dobrou a receita com 
a venda dos direitos de TV, antes negociados com 
um só grupo de mídia e, então, revendidos. 

Por isso, além de proporcionar a transmissão 
da Copa em três dimensões, a entidade conduziu 
cada jogo como um roteiro de filme. As entradas 
dos times em campo, as execuções dos hinos na
cionais e a própria transmissão em si faziam parte 
de uma espécie de filme, previamente ensaiado. 
Tudo com o objetivo de reforçar a presença da en
tidade como dona do evento, de seu produto e de 
seus parceiros comerciais. Se, em 2006, a novida
de de marketing da Fifa havia sido apenas ter co
locado em campo a sua bandeira atrás dos times 
perfilados para a execução dos hinos nacionais, 
agora toda a entrada das equipes ganhou status 
de superprodução para a telinha. 

Cada transmissão para os 204 países que 
compraram os direitos da Copa obrigatoriamente 
tinha de começar com a câmera focalizada na bola 
do jogo, mostrando a logomarca da Adidas, da 
Fifa e o nome dos países que duelavam. Depois, 

a imagem seguia os times, mostra
va as bandeiras da 

Fifa e 

NA INTERNET, BRASIL 
BATE R E C O R D E 
N ã o foi só pela TV que a Fifa mos
trou sua f o r ç a com a Copa do 
Mundo. Na internet, a entidade 
celebrou os 250 m i lhões de aces
so a seu site oficial durante o m ê s 
da c o m p e t i ç ã o . O n ú m e r o recorde 
chamou a a t e n ç ã o por outro fator. 
O Brasil foi o país que teve o maior 
n ú m e r o de visitas à sua p á g i n a . 
Foram 2,8 m i l hões de acessos ao 
site pelo país , ou 100 mil pessoas a 
mais do que no Reino Unido, se
gundo no quesito. O Brasil t a m b é m 
teve o maior tempo de v i s i t ação , 
com cada pessoa ficando em m é d i a 
27 minutos na p á g i n a da Fifa. 

do "Fair Play", o jogo limpo que desde 1998 a en
tidade promove nos Mundiais. Por fim, a câmera 
seguia os jogadores, mostrava os treinadores e, 
então, no horário pontualmente previsto, após a 
execução dos hinos nacionais, o show tinha início. 

Qualquer imprevisto, nessa hora, era sim-, 
plesmente ignorado pela HBS, emissora mais 
uma vez contratada por mais de uma centena de 
milhões de dólares para ser a parceira oficial na 
geração de imagens para todo o mundo. Tanto 
que, pouco antes de Espanha e Holanda entrarem 
em campo para a final, só quem estava no estádio 
soube que um torcedor invadiu o gramado e tentou 
colocar um chapéu na taça, que estava na entrada 

do gramado, como a mais ilustre convidada da 
grande decisão. As câmeras de 

TV nada mostraram 
e, não fosse 
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US$ 1,385 BILHÃO A FIFA VAI INVESTIR NA COPA DO MUNDO DE 2014, NO BRASIL 

a presença de narradores e comentaristas dentro 
do estádio, poucos saberiam o que estava acon
tecendo [veja na sequência de fotos da página 
anterior a história completa]. 

Tudo para que os convidados não ficassem 
com uma má impressão sobre a festa. 

Até mesmo a chiadeira dos clubes diminuiu 
neste ano, por conta do poderio econômico cada 
vez maior da entidade. Uma das dores de cabeça 
da Fifa em 2006 foi enfrentar os clubes de futebol, 
furiosos com o fato de os jogadores serem cedidos 
às seleções e retornarem em alguns casos lesio
nados. Neste ano, não houve reclamação. Tudo 
graças à premiação recorde de quase US$ 500 
milhões dada aos países participantes da Copa e, 
também, aos clubes que cederam jogadores. Pela 
primeira vez na história, ter um atleta em Mundial 
gerou retorno financeiro para um clube. Foram se
parados US$ 40 milhões para serem divididos en
tre as equipes que foram representadas na Copa. 

Daqui a quatro anos, a Copa do Mundo de
sembarca no Brasil. As regras do jogo continuam 
inalteradas mais uma vez. A Copa é da Fifa. O 
Brasil só terá o "privilégio" de recebê-la... 

Após a Segunda Guerra Mundial, a mundo foi dividido em dois. De um 
lado, americanos e seu capitalismo. Do outro, soviéticos e o ideal socialista. O 
período pós-Guerra, marcado pela Guerra Fria entre os dois países, caracteri
zou-se pela polarização do planeta. Ou era pró-capitalismo ou pró-socialismo. 

Na Copa do Mundo da África, a polarização foi regra entre os fabricantes 
de material esportivo. Nike e Adidas travaram, cabeça a cabeça, um duelo para 
ver quem era a "marca da Copa". Com ideologias distintas, estratégias antagô
nicas e auto-promoção dos dois lados, ambas tentaram tomar para si o título 
de líder do mercado e, assim, polarizaram as estratégias de marketing da Copa. 



Curiosamente, na tentativa de serem di
ferentes, ambas tiveram desempenho muito 
parecido ao longo de todo torneio. A começar 
pela escolha dos garotos-propagandas, pas
sando pelas ações de marketing social fora de 
campo e terminando na decisão do torneio. 

Cristiano Ronaldo e Robinho (Nike) de 
um lado, Kaká e Messi (Adidas) do outro fo
ram as estrelas de brilho apagado durante a 
Copa. Os quatro foram ofuscados por Iniesta 
(Nike), Sneijder (Nike), David Villa (Adidas) 
e Pablo Forlán (Adidas), que inesperadamen
te se tornaram os grandes nomes do Mundial. 

Fora de campo, a "batalha ganhou tam
bém as ações sociais. Enquanto a Nike cons
truiu um grande centro de treinamento na 
região de Soweto, a Adidas contribuiu com a 
Fundação Mandela, reformou campo de jogo 
de senhoras idosas e valeu-se do patrocínio à 
Fifa para dar ingressos a crianças carentes. 

Nos gramados, apesar de o título da Es
panha ter colocado a Adidas em vantagem 
nas decisões de Copas entre as marcas [os ale
mães haviam vencido com a França em 1998, 
e os americanos com o Brasil, em 2002], o 
grande duelo aconteceu pelos pés dos jogado
res. Houve até contagem de gols que foram 
marcados por seus patrocinados. No final das 
contas, a Nike ganhou, com 65 gols contra 
60 da concorrente. Mas as premiações da Fifa 
foram para atletas Adidas [veja ao lado]. 

A disputa pela lembrança maior na men
te dos consumidores tem como pano de fun

do um duelo pela liderança 
do mercado de futebol. No 
início do ano, a Nike disse 
ter tomado a ponta em ven
das de artigos para a moda
lidade. O número foi con
testado pela Adidas, que 
lidera o segmento há mais 
de cinco décadas. A empre
sa diz que só é ultrapassada 
se forem somadas as vendas 
de Nike e Umbro, marca 
comprada pelos americanos 
em 2007. Marca a marca, 
ela ainda é líder, diz. 

A troca de farpas tam
bém se estendeu para a 
bola da Copa. A Jabulani, 
que ganhou fama ao ser 
duramente criticada pelos 
atletas, foi de vilã a grande 
heroína da Adidas na com
petição. Febre mundial, a 
bola tornou-se objeto de 
desejo. Vendeu, apenas 
na primeira metade do torneio, mais de 13 
milhões de unidades, ajudando no recorde 
de vendas da Adidas com produtos ligados à 
competição [chegou a US$ 1,2 bilhão]. 

A Nike ainda não divulgou seus núme
ros, mas tinha boas previsões ao ter o recorde 
pessoal de nove times numa mesma edição do 
torneio. Além da Inglaterra, com a Umbro. 





quanto o torneio realizado na África do Sul. 
A edição de 2010 da competição representou 
um marco em termos de abertura de mercado 
para a Fifa. Por diferentes razões, e em dife
rentes âmbitos, o Mundial incrementou dras
ticamente sua relação com novos públicos. 

Coube à África do Sul o status de receber 
a primeira Copa com patrocínios de empre
sas oriundas de três países emergentes. A Fifa 
incluiu entre os parceiros oficiais do evento 
a chinesa Yingli Solar, a indiana Mahindra 
Satyam e a brasileira Marfrig, dona da Sea
ra. Isso sem falar na Brahma, marca brasileira 
que aproveitou a parceria da entidade com o 
grupo AB-InBev e apareceu em placas 
nos jogos da seleção nacional. 

As relações comerciais de emer
gentes e a Copa mimetizam o próprio 
mercado. Trata-se de um movimento 
natural para um planeta que ainda 
sofre com os reflexos da recessão fi
nanceira global. No cenário de crise, 
ganham empresas de países cuja eco
nomia se encontra mais sólida. 

Isso escondeu até problemas in
ternos das empresas, como no caso 
da Mahindra Satyam. A companhia 
indiana de tecnologia da informação 
é parceira oficial da Fifa para seu seg
mento. No fim de 2008, quando o 
contrato já estava assinado, o acordo 
foi colocado em xeque por uma crise 
da Satyam. Seu fundador, B. Ramalinga Raju, 
admitiu ter falsificado o balanço da empresa 
durante seis anos para criar um saldo fictício. 
Admitiu a culpa, deixou o cargo e foi preso. 

Durante os primeiros 90 dias de 2009, a 
situação da Satyam - e de seu contrato com a 
Fifa, consequentemente - passou a ser de to
tal incerteza. Em abril, a empresa foi compra
da pela Tech Mahindra e ganhou novo fôlego, 
a ponto de projetar ser a terceira maior do 
segmento em um período de três anos. 

Tudo isso aconteceu pouco mais de um 
ano antes da Copa e contribuiu para que a 
companhia abdicasse de ativar seu patro
cínio na África do Sul. "Não fizemos nada 
grande, mesmo. Apostamos muito mais nas 
placas para divulgar a marca, que é relativa
mente nova", conta Alberto Rosati, diretor da 
Mahindra Satyam para a América Latina. 

O cenário deve ser diferetnte em 2014, 
quando a empresa estiver em busca da lide
rança de mercado no Brasil. "Não somos for
tes na América Latina. Queremos ocupar um 
espaço grande nessa região", avisa o executivo. 

Até a Copa de 2014, aliás, Rosati espera 
estar ao lado de mais empresas de emergentes: 

"É um movimento natural, que reflete o cres
cimento econômico dessas regiões. As empre
sas indianas de TI, por exemplo, conquista
ram espaço no mercado. Em outros setores 
há companhias se desenvolvendo muito", diz. 

Esse é o caso da chinesa Yingli, uma das 
principais fabricantes mundiais de equipa
mentos para energia solar. A empresa tam
bém patrocinou o Mundial 2010 - o acordo 
tem opção de renovação para 2014, mas essa 



ampliação ainda não foi acertada. Ao contrá
rio dos indianos, a companhia apostou em 
ativação com estandes na porta de estádios e 
apoio a um projeto social da Fifa. 

"Nós já temos uma posição consolidada 
no mercado de energia solar. O que nós que
remos agora é que esse segmento se desenvol
va em diferentes partes do mundo. A Copa 
do Mundo é uma excelente oportunidade 
para isso", afirma Stuart Branningan, diretor-
administrativo da Yingli na Europa. 

Como será fornecedora oficial de energia 
em centros de futebol para comunidades ca
rentes que a Fifa construirá na Africa, a Yingli 

para popularizar suas marcas. A prioridade 
escolhida foi a Seara, que apareceu em vídeos 
nos telões de todas as partidas antes e depois 
de a bola rolar. Em placas publicitárias em 
volta dos gramados, também foram estam
padas as marcas Paty, cujo foco é o mercado 
sul-americano, e Moy Park, voltada à Europa. 

"Em termos da exposição mundial de 
marca, o patrocínio da Copa é a ferramenta 
mais potente para mostrarmos nossas marcas 
a milhões de consumidores", diz Marcos Mo
lina dos Santos, presidente do grupo Marfrig. 

O alcance global da Copa teve, também 
na Africa, seu melhor desempenho. O torneio 

já tem associação garantida à entidade pelo 
menos até 2012, data final de inauguração 
desses espaços. A Yingli investiu US$ 16 mi
lhões no projeto social da Fifa. O valor do pa
trocínio à Copa do Mundo não foi revelado, 
mas gira em torno de US$ 20 milhões/ano. 

A cota é a mesma do frigorífico brasileiro 
Marfrig, que fechou aporte à competição para 
as edições de 2010 e 2014. Terceiro maior do 
planeta, o Marfrig resolveu usar a competição 

de 2010 também teve efeitos drásticos na au
diência do futebol em centros como Índia, 
Japão e EUA. Em solo americano, o futebol 
não havia alcançado índices televisivos tão al
tos nem em 1994, quando o torneio aconte
ceu no país. A final entre Espanha e Holanda 
reuniu 24,3 milhões de espectadores, recorde 
histórico para o futebol e índice de audiência 
maior do que em jogos finais da NBA. Sinais 
de uma Copa, cada vez mais, do Mundo. 



blico na Copa do Mundo de 2006 tornou-se 
o grande fiasco do Mundial da África do Sul. 
Foi no torneio germânico que surgiram os fan 
fests, parques com telões, música e atividades 
para torcedores sem ingressos dos jogos. O 
espaço tirou da porta do estádio o problema 
da ausência de entradas para as partidas. Mas, 
quatro anos depois, essa alternativa ruiu em 
solo sul-africano. Os fan fests de 2010 foram 
sinônimo de insegurança durante o Mundial.. 

Enquanto na Alemanha os parques fo
ram limitados ao país-sede e movimentaram 
18 milhões de espectadores, na África, com 
sedes espalhadas pelo mundo, a audiência to
tal dos fan fests foi de "apenas" seis milhões 
de pessoas. O que torna ainda mais crítica a 
situação na África do Sul é que seus parques 
reuniram menos pessoas do que as edições 
espalhadas pelo planeta: 2.634.018 de tor-

cedores acompanharam os jogos nos telões 
sul-africanos, e 3.517.805 procuraram áreas 
similares em outras regiões (Berlim, Cidade 
do México, Paris, Rio, Roma e Sydney). 

Além disso, 1,2 milhão de espectadores, 
ou quase metade do total de público dos fan 
fests na África do Sul, é somatória da partida 
de abertura (África do Sul 1 x 1 México) e da 

decisão (Espanha 1x0 Holanda). Nos outros 
62 jogos, portanto, o público total não alcan
çou 1,5 milhão de pessoas. Em nota oficial 
publicada em seu site, a Fifa diz que algumas 
sedes da Copa sofreram com o frio e culpa o 
clima pela queda de público. Ainda assim, a 
entidade assegura estar satisfeita com o resul
tado dos parques na África do Sul. 

Outro problema para os fan fests foi o 
aspecto social sul-africano. Diferentemente 
da Europa, em que a reunião da população 
em espaços públicos é comum, são poucos 
os locais frequentados por diferentes classes 
sociais. Ricos e pobres não compartilham os 
mesmos espaços, e os parques da Fifa tiveram 
mais apelo aos menos abastados. O melhor 
exemplo dessa disparidade aconteceu em Jo-
hanesburgo, que teve dois fan fests. Um em 
Soweto, bairro mais pobre, mas que reuniu 
um contingente de espectadores bem maior 
do que o aparato de Sandton, região nobre. 

Houve ainda quedas de sinal na trans
missão de jogos, e, em alguns, o som demo
rou até 20 minutos para ser completamente 
reestabelecido. Relatos de furtos também fo
ram constantes, ainda que a Fifa não tenha 
divulgado nenhum dado oficial sobre isso. 

Mundialmente, a situação foi bem di
ferente do que se viu na África. Os fan fests 
movimentaram públicos maiores, sobretudo 
quando as seleções locais estavam em campo. 
O recorde foi registrado na Alemanha. Du
rante a semifinal em que o time germânico foi 
eliminado pela Espanha, 350 mil pessoas fo
ram ao parque de Berlim. No Rio de Janeiro, 
83.759 espectadores acompanharam a vitória 
da seleção dirigida por Dunga sobre a Costa 
do Marfim por 3 a 1, ainda na fase de grupos. 

Mesmo assim, as empresas procuraram 
capitalizar em cima do espaço. Na África do 
Sul, por exemplo, companhias como a em
presa de telefonia M T N e a Coca-Cola usa
ram os espaços para criar tendas e promoções 
específicas para os torcedores ali presentes. IH 
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