
1  ago  2011

33

fo
to

s
: D

iv
u

lg
a

ç
ã

o

marketing esportivo 

A Copa dos US$ 5 bi
Nunca os patrocínios para um mundial de futebol foram comercializados  
com tanta antecedência. Nunca a Fifa faturou tanto com o evento

Por jonas furtado jfurtado@grupomm.com.br

A pouco menos de três anos do pon
tapé inicial do torneio no Brasil — 

na semana passada, os organizadores 
confirmaram a cerimônia de abertura 
para 12 de junho de 2014, e a final, para 
13 de julho —, restam apenas três cotas 
disponíveis para empresas interessadas 
em associar suas marcas ao Mundial do 
mais popular esporte do planeta. A ra
pidez com que os espaços de patrocina
dores foram preenchidos surpreendeu 
até mesmo os cartolas da entidade má
xima do futebol.

“Eles estão com sorrisos de orelha a 
orelha”, revela um integrante do Comitê 
Organizador Local, que prefere não ser 
identificado. Se a crise financeira nos paí
ses desenvolvidos chegou a preocupar 
a Fifa na comercialização e renovação 
das cotas, a expectativa agora, segundo 
a fonte ouvida pelo Meio & Mensagem, é 
esgotar a trinca de espaços ainda vagos, 
todas na categoria de apoiadores nacio
nais, até o primeiro semestre de 2012.

“Comparando o ciclo atual com o an
terior, a esta altura ainda tínhamos sete 
espaços em aberto para patrocinadores 
da Copa do Mundo de 2010: três no pa
tamar internacional (intermediário) e 
quatro para apoiadores nacionais”, afir
ma David Fowler, chefe de marketing e 
comunicação da Fifa. 

As negociações bemsucedidas devem 
render à federação internacional valores 
entre US$ 4,8 bilhões e US$ 5 bilhões, ao 
longo dos quatro anos do atual ciclo fi
nanceiro da entidade, que começou em 
janeiro e segue até o final de 2014. A es
timativa da consultoria da BDO, calcu
lada em cima dos valores atuais e das 
expetativas de crescimento da Fifa pa
ra os próximos anos, coloca o Mundial 

na Copa. E aproveitam o evento para im
pulsionar os seus negócios no paíssede.

Linha direta
A Emirates incrementará as operações 

no Brasil oferecendo, a partir de janeiro 
de 2012, um voo direto entre Rio de Ja
neiro e Dubai. A Adidas colocou entre as 
metas para o próximo triênio a lideran
ça absoluta do mercado brasileiro entre 
as fabricantes de material esportivo para 
futebol — projetando, inclusive, ampliar 
o portfólio de times e atletas brasileiros 
patrocinados pela marca. Já a Visa tem 
pronta a estratégia de lançamento de car
tões com temas alusivos à Copa de 2014. 

“Fizemos uma reunião global para de
cidir as estratégias e o 
posicionamento para os 
próximos três anos. Va
mos trabalhar o patrocí
nio em três grandes pila
res: a exposição em mí
dia, junto aos bancos e 
nos pontos de venda”, 
diz Luis Cassio de Olivei
ra, diretor executivo de  
marketing da Visa.

Antes mesmo do Pre
liminary Draw, primei
ro evento oficial do tor
neio no Brasil, realizado 
no último sábado, no Rio 
de Janeiro, a grande maio
ria dos parceiros da Fifa 
já incluíra em seus mate
riais de campanha o logo 
da Copa de 2014. Uma ati
vação mais incisiva, con
tudo, parece ser necessá
ria. Na semana passada, 
estudo da consultoria GFK 

revelou que 48% dos brasileiros são in
capazes de relacionar uma única marca 
à realização do evento. Dentre os que fi
zeram associações, a Nike e a Olimpikus, 
que não são patrocinadoras, ficaram, res
pectivamente, com a primeira (29%) e a 
terceira colocação (7%). 

Parceiros oficiais da Fifa, a Adidas, com 
14%, e a CocaCola, com 6%, ocuparam 
o segundo e o quarto lugar em citações. 
“Consolidar a Adidas como parceiro ofi
cial e patrocinador da Copa de 2014 é um 
de nossos grandes desafios”, assume Paulo 
Ziliotto, gerente de comunicação da Adi
das. “Essa é uma demanda de quem quer 
ser líder, e nós vamos atrás disso.”

• Total de receitas no ciclo da Copa do Mundo da África do Sul (2007-2010) = US$ 4,19 bilhões*

• Estimativa de receitas no ciclo da Copa do Mundo do Brasil (2011-2014) = US$ 5 bilhões**

•Total de receitas de marketing relacionadas à Copa do Mundo da África do Sul = US$ 1,07 bilhão*

•Estimativa de receitas de marketing relacionadas à Copa do Mundo do Brasil = US$ 1,4 bilhão**

Copa de 2014 será a mais rentável da história da Fifa

fontes: *Fifa Finance **BDO

Os patrocinadores para o mundial no Brasil

• fifa Partners: Emirates,Visa, Hyunday/Kia, Sony, Coca-Cola, Adidas

• fifa World Cup sponsors: Budweiser, McDonald’s, Oi, Johnson & Johnson, 

Seara, Castrol Continental, Yingu solar

• national supporters: Nescau, Itaú, Liberty

Visa e Oi criaram campanhas para abordar a Copa do Mundo de 2014 no Brasil

brasileiro com folgas no posto de o mais 
rentável torneio já realizado pela entida
de. O faturamento no ciclo da Copa da 
África do Sul ficou em US$ 4,2 bilhões.

O interesse das empresas em contar 
com o evento em suas plataformas de 
comunicação e marketing é tamanho 
que nem as acusações de corrupção, di
recionadas a dirigentes da Fifa e relati
vas ao processo de escolha das sedes das 
Copas do Mundo de 2018 e 2022, foram 
suficientes para dificultar a relação com 
os anunciantes. Trinta e sete dias após 
a polêmica eleição que manteve o suí
ço Joseph Blatter na presidência, a Jo
hnson & Johnson anunciou a aquisição 
da última cota intermediária para 2014.

“Todas as empresas 
querem lisura e transparência nos ne
gócios aos quais estão associados, é ób
vio. Mas uma Adidas não vai correr o ris
co de abrir mão de um espaço que po
de ser ocupado pela Nike ou Puma. Nin
guém quer ficar de fora: esta é a força da 
Fifa”, diz Amir Somoggi, diretor da área 
de consultoria esportiva da BDO. 

A Johnson & Johnson foi a 17a marca a 
garantir os direitos de explorar comercial
mente a Copa de 2014. Em 2010, a Fifa re
cebeu US$ 255 milhões só de seus patro
cinadores. Os seis parceiros com a mais 
alta patente (Visa, Adidas, Sony, Emira
tes, Kyundai/Kia e CocaCola), pagam, 
em média, US$ 100 milhões para estar 
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Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 33, n. 1470, p. 33, 1 ago. 2011.




