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Por estarmos no meio de propaganda e marketing, apresento a seguinte dúvida: se uma 
emissora de televisão define que lançará uma nova novela daqui a, digamos, seis meses e não 
define ao mercado de agências, anunciantes e patrocinadores qual o enredo, as oportunidades 
de patrocínio, o target a ser atingido, as oportunidades de merchandising, a audiência 
esperada, quais os atores que trabalharão no programa, deixando essas informações para o 
dia de estreia da novela, como se comportariam as agências, anunciantes e patrocinadores? 
 
Lógico, todos esperariam a novela entrar no ar para decidirem seus investimentos. É 
exatamente isso o que está acontecendo com os mega-eventos no Brasil. 
 
A cada dia que passa, fico mais impressionado com o interesse do mercado pela Copa de 2014 
e pelos Jogos Olímpicos de 2016. No dia 24 de maio, realizamos um seminário para o 
lançamento público do Comitê de Marketing Esportivo da Ampro (vide matéria no propmark). É 
isso mesmo. A Associação de Marketing Promocional tem um Comitê de Marketing Esportivo. 
Ela entende, como nós, que Marketing Esportivo tem tudo a ver com eventos, promoções, 
propaganda, endomarketing®, logística, administração, shows, patrocínios, entre tantas 
outras atividades. O auditório do Museu do Futebol estava superlotado de profissionais, 
agências de propaganda, marketing, promoção, veículos, anunciantes e patrocinadores 
pequenos, médios e grandes. 
 
O que significa isso? Significa o grande interesse que, praticamente, todos os segmentos da 
sociedade têm sobre o assunto. 
 
Porém, essa busca por informações não está encontrando respostas claras e objetivas. O que 
as agências de propaganda, de promoção, entre várias outras atividades e os patrocinadores 
podem fazer? Quando? Onde? Como? A que custo? 
 
As centenas de artigos que, diariamente, são publicados invariavelmente versam sobre as 
oportunidades que a Copa e Jogos Olímpicos vão gerar. Mas ninguém se atreve a indicar uma 
que seja. 
 
Nós ainda não temos no Brasil um norteamento estratégico sobre o que o País vai adotar como 
objetivo internacional para aproveitar a incrível visibilidade proporcionada pela Copa e Jogos 
Olímpicos. As autoridades governamentais, que politicamente de apoderaram dos eventos e 
que deviam fornecer esse norteamento, não têm a mínima noção do que isso quer dizer. 
Turismo diz uma coisa, esporte diz outra, os demais nada dizem. Os estados e cidades-sede 
limitam-se a propagar os investimentos que serão feitos sem qualquer planejamento. 
 
As declarações de todos são sempre no sentido de que as oportunidades serão imensas, que 
vão gerar milhões de empregos, milhões de oportunidades, mas nunca declaram como o 
governo está coordenando isso. Nem como a iniciativa privada pode colaborar. 
 
A respeito dos estádios ninguém se entende. O governo federal não tem voz, os estaduais 
também não e os municipais são completamente afônicos. 
 
A abertura será em São Paulo, Brasília, Salvador, Rio de Janeiro ou onde? Quem sabe? Quem 
devia saber? 
 
Em virtude disso, vive-se uma celeuma desgastante. Por mais que a mídia busque notícias 
com fundamento, não encontra. Daí vêm polêmicas e afastamento dos patrocinadores. 
 
Eu estive na Alemanha na Copa de 2006 coordenando uma comitiva de 100 pessoas. 
Utilizamos ônibus fretado, avião e trem. Em todos os aeroportos havia filas e correria. É 
normal, não se pode projetar e construir aeroportos para a demanda de 15 ou 30 dias! A 
Alemanha não concordou em demolir o Estádio Olímpico. Simplesmente o restaurou para 



atender à Copa. Custo total, inclusive com a nova cobertura: R$ 450 milhões. 45% do preço 
da reforma do Maracanã. 
 
A Fifa, a única voz lúcida nesse emaranhado de desinformações no mercado, por meio do seu 
departamento de marketing tem se esforçado para divulgar, através de palestras e 
treinamentos, o que são parceiros, patrocinadores, apoiadores e fornecedores. Por ela, 
sabemos cristalinamente as oportunidades de patrocínio. Qual o total de parceiros, 
patrocinadores, apoiadores e fornecedores. Quantos ainda faltam para preencher. Quanto 
custa. Qual o retorno. Tudo no papel, claro, e sem polêmica. 
 
Será que, até junho de 2014, teremos condições de saber quais as oportunidades 
promocionais, de patrocínios e outras que poderemos ter? Até quando as agências e seus 
clientes vão conviver com as desinformações e polêmicas sustentadas pelas indefinições dos 
órgãos oficiais? 
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