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As novas mídias vão aboca-
nhar uma fatia maior do bolo 
publicitário que circulará entre 
os grupos de comunicação para a 
Copa de 2014. O pedaço, no en-
tanto, não vai tirar da TV aberta 
e paga a parte mais suculenta. A 
palavra de ordem diante disso é 
convergência no lugar de con-
corrência. Afinal, a estimativa é 
de que a publicidade na Copa do 
Brasil para todas as plataformas 
movimente de US$ 10 bilhões 
a US$ 15 bilhões. O assunto foi 
discutido no painel “O futuro 
panorama da transmissão de 
futebol”, na Soccerex, convenção 
global de negócios de futebol, 
realizada na semana passada no 
Rio de Janeiro, que reuniu auto-
ridades do governo e profissionais 
do mercado de esportes.

Copa promoverá  
nova divisão do bolo
 Especialistas afirmam que fatia das verbas publicitárias  
destinadas às novas mídias deverá ser maior em 2014 
 Erica Ribeiro

Alfredo Correia, executivo da 
Mowa Sports, responsável pelo 
projeto da CBF móvel, afirma 
que a expectativa do mercado 
por uma disputa acirrada entre 
a mídia tradicional, no caso a TV 
e as novas plataformas de acesso 
e comunicação, não acontecerá. 
Segundo ele, a disputa se travará 
em torno das verbas. “A batalha 
real mesmo é do dinheiro e da 
publicidade. As empresas vão ter 
de dividir o bolo”, sentencia.

Para Correia, a tendência dos 
grandes grupos de comunicação 
será de estar em todas as platafor-
mas. Ele lembra que os patroci-
nadores têm espaços abertos em 
mobile ainda a serem explorados. 
“A parte de mobile ainda é terra 
de ninguém. Os patrocinadores 
já estão usando as plataformas 

O Grupo ABC será o repre-
sentante oficial da Soccerex 
Global Convention no Brasil. 
O anúncio foi feito na semana 
passada, durante o evento que 
aconteceu no Rio de Janeiro. 
Com esse acordo, duas das 
agências da holding passam 
a atuar diretamente para a 
convenção, a Maior Entrete-
nimento e a Rede 106. Elas 
serão responsáveis pela ativa-
ção do evento, além de cuidar 
do planejamento, da captação 
de cotas de patrocínio, e da 
elaboração de estratégias de 
mídia e projetos especiais.

Grupo ABC 
representará Soccerex

A partir da próxima edi-
ção, em 2011, a Maior e a Rede 
começarão a atuar frentes às 
ações. A convenção está pre-
vista para acontecer no Brasil 
até 2013, sempre no mês de 
novembro. A próxima edição 
já tem data marcada: 26 a 30 
de novembro de 2011.

A parceria foi assinada 
pelo CEO da holding, Guga 
Valente, Bazinho Ferraz (pre-
sidente de Branding Services 
& Content do grupo), Duncan 
Revie e Tony Martin, respecti-
vamente, CEO e chairman da 
Soccerex. 

net, TV. Muito provavelmente o 
que vai dizer quem vai convergir 
para o que é a capacidade de se 
levantar dinheiro no mercado 
publicitário”, ressalta.

Sobre a joint venture da 
Globo com a Fifa, para direitos 
de transmissão na internet, ele 

A Dream Factory Sports 
aproveitou a realização da 
Soccerex Global Convention 
para lançar oficialmente seu 
núcleo de consultoria para as 
cidades-sede da Copa de 2014. 
O objetivo, diz Duda Mendon-
ça, responsável pela Dream 
Factory Sports e Dream  Fac-
tory Entretenimento, é ajudar 
esses municípios a cumprir 
obrigações como itens do 
caderno de encargos da Fifa 
e a pensar o legado que ficará 
depois da competição. 

Consultoria para 
cidades-sede

“Temos consultores para 
segurança de estádios, trans-
portes, todos especializados 
em Copas. Há um mercado po-
tencial de 12 cidades”, afirma. 
Segundo ele, a empresa ainda 
está em fase de prospecção.

“O objetivo é conversar 
com as cidades, ver suas vo-
cações e assim criar eventos 
esportivos que movimentem a 
região depois dos jogos para 
que os equipamentos espor-
tivos não se transformem em 
elefantes brancos”, destaca.

explicou que a parceria, inicia-
da na Copa de 2010 na África 
do Sul, se estende a 2014. Os 
resultados deste ano não foram 
considerados bons, mas a ex-
pectativa é de que em 2014 a 
avaliação seja outra.

“Em 2010, o resultado foi 
pequeno. O alcance é bom, mas 
não existe nas novas mídias 
formas de captar recursos para 
competir com as tradicionais, 
exceto na China, onde a internet 
é a maior mídia. Em 2014, a ex-
pectativa é que haja mais banda 
larga nos computadores e que, 
com os tablets, tenhamos maior 
visibilidade”, destacou.

O uso do cinema como mídia 
para transmissão dos jogos, a 
evolução do 3D para 2014 e o 
que virá depois da “Copa do 
Twitter”, como foi batizada a 
competição de 2010, também 
foram temas discutidos, que con-
tou também com a participação 
de Niclas Ericsson, diretor da 
Fifa TV, que destacou a neces-
sidade de se pensar o uso das 
mídias sociais com ganhos, sem 
travar concorrência com grandes 
conglomerados, como a Globo.

digitais para ativar seus patrocí-
nios. Você pega exemplos como 
Vivo, Gillete e Itaú, que usam as 
mídias sociais para ativar patro-
cínio. A vantagem é ter acesso e 
conhecer a pessoa com quem se 
está falando”, completa.

“O mercado do futebol tem 
uma forte disputa por patroci-
nadores. A Adidas patrocina a 
Copa, a Nike é patrocinadora 
da seleção Brasileira. A briga 
entre eles é gigantesca. Um para 
se afirmar como patrocinador 
e outro para estar ali. O mais 
importante para os anunciantes 
é evitar a ação de aventureiros 
para não cair em embosca-
das, evitar a pirataria e suas 
consequências  em ações ligadas 
a novas mídias”, recomenda.

Também presente ao painel, 
Marcelo de Campos Pinto, exe-
cutivo da Globo Esportes e des-
de 2008 integrante da Comissão 
de Mídia da Fifa, diz que o atual 
momento é de complementa-
riedade das mídias. Isso porque 
os veículos tradicionais montam 
grades de programação, enquan-
to as novas mídias alcançam o 
público 24 horas por dia.

“Do bolo publicitário no Bra-
sil, 65% vão para TV, sendo 5% 
para TV fechada e 50%, TV aber-
ta. Jornal vem com 17%, rádio 
com 5%, internet com 4%. O res-
to é revista, mídia externa. Hoje, 
uma mídia completa a outra. Isso 
até o dia que o aparelho de TV 
seja uma convergência de inter-
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Painel da Soccerex: evento debateu, entre outros temas, a participação  
dos meios nas verbas e nos negócios dirigidos à Copa

Text Box
Matéria

Text Box
Foto

Text Box
Matéria

Text Box
Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 32, n. 1437, p. 38, 29 nov. 2010.




