
À espera do gol nº 2.209 
Copa do Mundo 2014 já movimenta o mercado nacional e entusiasma as cidades-sede; mídia se destaca 
como um dos setores que mais investimentos diretos vai receber, de acordo com estudos preliminares 

Por RODRIGO MANZANO 

Desde 2007, quando foi anunciado co
mo sede da próxima Copa do Mun

do, o Brasil vem se preparando para rece
ber, a partir do dia 12 de junho de 2014, o 
maior evento esportivo do planeta. Tam
bém (espera-se) será feito, neste dia, o gol 
número 2.209 em uma história que co
meçou no Uruguai, em 1930, com a rea
lização da primeira Copa do Mundo. Ao 
apitar o início do jogo, o árbitro da par
tida consagrará uma história de 84 anos 
de futebol: nessas oito décadas, mudou o 
futebol, mudou o mundo, mudou o Brasil 
e, claro, mudaram os negócios ligados ao 
esporte mais popular do mundo. 

A realização da Copa no Brasil — ape
sar da paixão que o cada um de seus ci
dadãos tem pela modalidade — não re
presenta apenas uma disputa pelo hexa-
campeonato em seu próprio País. A Copa 
de 2014 é a copa brasileira, não importa 
qual equipe levante, no dia 13 de julho, 
orgulhosa, o disputado troféu de campeã 
mundial. A Copa de 2014 é brasileira por
que sua realização vem alterando, signi
ficativamente, o mercado de comunica
ção no País que já antecipou seu calen
dário e, desde já, se organiza para apro
veitar cada uma das oportunidades que 
o evento vai oferecer. 

O governo federal estima que a Copa 
do Mundo produzirá, até 2014, um im
pacto de R$ 183,2 bi na economia nacio
nal, entre investimentos diretos e indi
retos. Dados do Ministério dos Esportes, 
projetados pela Value Partners Brasil, in
dicam que os investimentos diretos po
dem totalizar R$ 47,5 bi, entre públicos e 
privados. Os outros R$ 135,7 bi referem-
-se ao próprio aquecimento da economia 
nacional antes, durante e após a Copa do 
Mundo. O estudo Impactos Econômicos 
da Realização da Copa 2014 no Brasil pre
vê, ainda, que entre 2010 e 2011, a prepa
ração para o campeonato já movimentou 
R$ 16,5 bi. A previsão para o próximo bi
ênio (2012-2013) é de R$ 17,9 bi, o equi
valente a 0,24% do PIB projetado para o 
mesmo período. 

Comunicação 
O efeito multiplicador dos investimen

tos produzirá impacto em vários setores 
produtivos. Mas, entre os principais, a 
área de mídia e comunicação não ape
nas será amplamente beneficiada como, 
de acordo com a pesquisa Brasil Susten
tável: Impactos Socioeconômicos da Co
pa do Mundo de 2014, elaborado pela 
Ernst & Young Brasil em parceria com a 
Fundação Getúlio Vargas, ocupa o pr i 
meiro lugar. As estimativas da pesqui
sa indicam que, principalmente no ano 
da copa, os investimentos em mídia 
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podem atingir a impressionante marca 
de R$ 6,5 bi, mais do que estádios (R$ 
4,6 bi) , parque hoteleiro (R$ 3,1 bi) e 
reurbanização (R$ 2,8 bi). Esse volume, 
evidentemente, é potencializado pelas 
grandes verbas do mercado anunciante, 
dos patrocinadores oficiais da Copa do 
Mundo e dos contratos de exibição por 
emissoras de rádio e televisão. Somam-
-se a eles as iniciativas regionais mais tí
midas, mas não menos relevantes para 
suas localidades e para os mercados de 
comunicação nas 12 cidades-sede que 
receberão os jogos da Copa. 

Em termos de visibilidade, a Copa pa
rece já ter começado. Duas atividades pre
paratórias — o sorteio das chaves no dia 
30 de julho na Marina da Glória, no Rio 
de Janeiro e o anúncio das cidades que 
abrem e fecham o campeonato mundial, 
no dia 20 do mês passado, além das ca
pitais que recebem a Copa das Confede
rações — captaram a atenção de milhões 
de telespectadores de todo o País. Por es
sas e outras razões, as cotas de patrocínio 
do torneio já foram comercializadas pa
ra oito patrocionadores e três apoiadores 
locais — Budweiser, Castrol, Continen
tal, Johnson&Johnson, McDonalds, Oi, 
Seara e Yingli Solar; Itaú, Liberty Segu
ros e Nescau —, além dos seis parceiros 
da Fifa: Adidas, Coca-Cola, Hyundai/Kia, 
Emirates, Sony e Visa. O parceiro oficial 
para mídia impressa da Copa de 2014 é a 
Editora Abril, que, além de usar a chan
cela do evento, será a responsável pelo 
Guia Oficial da Copa do Mundo no Brasil. 

A Globo adquir iu há cinco anos os 
direitos de t r ansmis são das Copas de 

2010 e 2014, em uma queda de braço 
com a Record, que, apesar de oferecer 
US$ 180 mi para transmitir cada um dos 
Mundiais, não conquistou a exclusivi
dade. Nesse momento, a Globo traba
lha nos projetos de Copa e da Olimpía
da de 2016. Para isso, criou dois grupos 
de trabalho dedicados aos eventos e es
pera que os projetos estejam prontos ao 
longo do ano que vem para que sejam 
lançados em 2013. "Nossa expectativa é 
fazer com que o projeto Copa do Mundo 
de 2014 seja um plano de dois anos. E 
imaginamos t a m b é m que, quando che
gar a Ol impíada , possamos fazer um 
projeto ol ímpico de 2015 e 2016, dan
do mais visibilidade aos parceiros" de
clarou Octávio Florisbal, diretor-geral 
da emissora. 

Os números , contudo, não são frios. 
O resultado dos investimentos públicos e 
privados nas 12 cidades-sede podem ser 
percebidos desde já. Meio & Mensagem 
visitou cada uma delas, acompanhou a 
movimentação dos mercados regionais, 
as expectativas dos players de comuni
cação — agências de propaganda e ve
ículos, principalmente — e a in tenção 
de investimento por anunciantes locais 
e o resultado se lê nas próximas pági
nas: cada uma das cidades, dotadas de 
características tão ricas e diversas de um 
país como o Brasil, tem se preparado da 
melhor maneira possível para receber, 
ainda que por poucos dias, as partidas 
da Copa 2014. Se o torneio dura apenas 
um mês, o que se espera é que elas pos
sam colher os frutos dos investimentos 
em longo prazo. 
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem Especial: Oportunidades da copa, São Paulo, p. 4-6, 7 nov. 2011.




