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O Mundial deve movimentar
R$ 142 bilhões nas 12 cidades-sede

Priscila Dadona
pdadonal@brasileconomico.com.br

A Copa do Mundo no Brasil im-
pulsionará a economia em todos
setores e deve movimentar R$
142 bilhões nas 12 cidades- sede.
Diante da expectativa de inves-
timentos tão altos, as empresas
brasileiras já podem pensar em
ações para ligar a sua marca ao

futebol. Eduardo Morato, diretor
da Off Field, agência de marke-
ting promocional, mostra como
se preparar para 2014.

Como os empresários podem
pensar em ações para 2014?
O evento Copa traz um grande
crescimento ao país em termos
de infraestrutura, turismo, e
desperta na população um “de-
sejo” de consumir mais o pro-
duto futebol. Empresários po-
dem se valer de ações como no-

vas publicações, aparições de
atletas “endosso”, promoções
no ponto de venda e participa-
ção em campeonatos regionais.

Existe formato de comunicação
para cada empresa?
O problema é que existe limitação
forte por parte da Fifa para comu-
nicar a Copa para as empresas que
não são patrocinadoras. Acredito
que a melhor comunicação é ligar
o tema futebol às ações de uma
maneira genérica, já que estará

muito em voga nos próximos anos.

Isso já está ocorrendo?
Não, ainda nãovejo um trabalho
forte com foco nos jogos.

O que a África no ensina?
A principal lição é melhorar a
infraestrutura do país. O que vi
na África foi uma transformação
radical do cenário local, desde
aeroportos, rodovias, setor ho-
teleiro, telecomunicações e
transporte público. ■

Empresas podem planejar ações para Copa
ENTREVISTA EDUARDO MORATO, Diretor da Off Field, agência de marketing promocional
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Ativistas do Centro Socialista Unificado da Índia gritam slogans e exibem cartazes com fotos do ex-líder soviético Vladimir Lênin, enquanto
queimam um boneco do primeiro-ministro russo, Vladimir Putin, ontem, durante protesto em Bangalore, na Índia. A Rússia vem fazendo
consulta popular sobre a conveniência de enterrar o líder revolucionário Vladimir Lênin, cujo corpo jaz embalsamado em tumba especial
na Praça Vermelha de Moscou, principal ponto turístico do país. O fundador da União Soviética faleceu em 1924, aos 54 anos. A retirada
do corpo do mausoléu, e respectivo enterro, é tema recorrente e representa contencioso para o Partido Comunista e pessoas mais velhas.

POSSÍVEL ENTERRO DO CORPO DE LÊNIN GERA PROTESTOS NA ÍNDIA

“Evento traz
crescimento ao
país e desperta
desejo na
população
de consumir
o produto
futebol”

Divulgação

Policiais fazem barricada contra turcos
Manifestantes enfrentam a polícia durante um protesto realizado ontem em
Ancara, na Turquia. A polícia usou gás de pimenta e canhões de água para
dispersar milhares de trabalhadores que foram às ruas nesta quinta-feira para
protestar contra um polêmico projeto de lei sobre direitos trabalhistas. Estima-se
que 10 mil pessoas, organizadas por sindicatos, reuniram-se na cidade de Ancara
para uma marcha até o parlamento, onde o projeto estava sendo debatido. Mas
centenas de policiais formaram barricadas para impedir a multidão.
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