
Verde além do gramado 
Manaus, única cidade-sede na região amazônica, aproveita a visibilidade oferecida pela Copa para 
explorar o apelo ambiental da região e, com isso, estimular turismo, atrair e diversificar investimentos 

Por RODRIGO MANZANO 

Manaus já se acostumou a ser ponto 
de convergência de estrangeiros: do 

ciclo da borracha, no século XIX, para a 
industrial ização na Zona Franca, no f i 
nal dos anos 1960, a capital amazonense 
sempre recebeu pessoas do mundo todo. 
Com a Copa do Mundo em 2014, nova
mente a cidade se prepara para hospedar 
estrangeiros e aproveitar a onda econô
mica provisória, bem como capitalizar a 
vocação turística da cidade, segundo os 
habitantes da região, injustamente sub
aproveitada. 

Ainda que o mercado local de comu
nicação tenha começado a se preparar 
apenas timidamente, o clima de oportu
nidade já é percebido por agências e veí
culos. Eles sabem que, ao sediar os jogos 
das primeiras fases, Manaus terá pou
co tempo efetivo de envolvimento dire
to com o campeonato, mas contam com 
o aquecimento do mercado nos anos an
teriores à realização da Copa, cujos efei
tos já puderam ser sentidos nesse ano de 
2011. "A Copa vai passar rápido, vão ser 
apenas dois a três jogos aqui em Manaus" 
reconhece Nílio Portela, CEO da agência 
Mene&Money, "temos nos preocupado 
em saber como nós vamos nos preparar 
até lá, para começarmos a colher frutos a 
partir de agora" afirma, identificando que 
as oportunidades geradas com a realiza
ção da Copa para o mercado publicitário 
começam antes mesmo do evento e pre
cisam ser planejadas com a mesma ante
cedência das obras de infraestrutura, que 
já estão em andamento ou em processo de 
licitação. A Mene&Money antecipou seu 
calendário e está envolvida com a Copa 
do Mundo desde 2009, quando participou 
do processo de candidatura da cidade e 
trabalhou pela conquista da região ama
zônica como uma das sedes do evento. 

Entre as m u d a n ç a s já percebidas no 
pré-evento está a valorização imobiliária 
na cidade e o boom de ofertas do setor no 
mercado. Somente a Mene&Money aten
de a 12 construtoras ou incorporadoras e 
atingiu R$ 1 bilhão em VGV (Valor Geral 
de Venda) nos últimos 12 meses. Trata-se 
de um fenômeno que chacoalhou o per
fil econômico da cidade, que gira em tor
no do seu polo industrial - o maior gera
dor formal de empregos na cidade, mas de 
efeito zero no mercado anunciante e pu
blicitário, já que as contas das indústrias 
da Zona Industrial de Manaus são atendi
das por agências do eixo sul do País. Com o 
aquecimento imobiliário, o setor de vare
jo foi desbancado como maior anunciante 
da mídia local e o setor passou a ser per
cebido como uma nova e importante ge
radora de receitas para a cidade. "O mer
cado varejista dominava as contas aqui na 
capital e com o advento de novos players 

do segmento de construção civil isso mu
dou significativamente" aponta Tulio Mê-
ne, t ambém CEO da Mene&Money. 

Outra agência que já percebe os desdo
bramentos da escolha de Manaus como se
de é a jovem The White, com apenas dois 
anos no mercado e contas como Grupo Si
mões, subsidiária local da Coca-Cola, do 
Guaraná Real, da Jaburá Pneus e da rede 
varejista de eletroeletrônicos Ramsons, 
que, em 2010, aproveitou o clima de Co
pa na África do Sul para lançar uma cam
panha que se tornou um case de sucesso 
da agência. Em 2014, espera repetir a fór
mula, mesmo obedecendo às políticas co
merciais da Fifa e às restrições de uso da 
marca "Copa" Com a campanha promo
cional de sorteio de 125 televisores, a The 
White fez com que a Ramsons vendesse, 
em 2010, mais televisores que em toda a 
história de 25 anos da rede de lojas. A Ra
msons e outros clientes já conversam com 
a agência sobre alternativas e campanhas 

para o ano de 2014. "Já estão sendo feitas 
pesquisas de mercado para identificar po
tencialidades que podem ser desenvolvi
das, tudo ainda em nível estratégico, para 
que a gente possa, nos próximos anos, pon
tuar o que pode ser feito e, então, montar 
o planejamento para o período, até 2014" 
relata Luana Coelho, diretora financeira e 
de planejamento da agência. 

Ainda que r econheça ser cedo para 
elaborar estimativas de aumento da ver
ba em comunicação no ano da Copa, Ra
fael Marinho, diretor de Approach da The 
White, prevê que o mercado pode rece
ber de 30% a 50% a mais de investimen
tos, principalmente pela escalada positi
va do crescimento do mercado local ve
rificada nos últimos anos, em decorrên
cia do aquecimento do mercado consu
midor como um todo. E, para Marinho, 
essa verba será alocada em planos de mí
dia tradicional, mas t a m b é m em traba
lhos de trade, ainda pouco explorados 

pelas agências e anunciantes locais, co
mo promoção, adequação de pontos de 
venda e ações de rua. 

"Ninguém tem bola de cristal" adver
te Geraldo Ribeiro, da tradicional agên
cia Tape, "mas sempre temos a esperan
ça de que os investimentos vão melhorar" 
afirma. Principalmente, segundo ele, por
que a realização simultânea da Copa em 
várias cidades brasileiras pode estimular 
que grandes agências nacionais firmem 
parcerias estratégicas com as agências lo
cais, à moda do que já acontece com ele 
para atendimento local de contas especí
ficas, como a do Carrefour, por exemplo. 

Copa verde 
Além do evidente apelo ambiental que 

Manaus já possui, governo e prefeitura 
têm procurado garantir que os procedi
mentos adotados na construção da Arena 
Amazônica e nas obras de infraestrutura 
urbana e turística contemplem práticas 
que possam ajudar a classificar a cidade 
como uma das sedes mais sustentáveis 
entre as outras 11. 

"Temos 98% da nossa cobertura am
biental preservada, e, em relação ao está
dio e à infraestrutura pra receber o even
to, haverá um grande apelo ambiental, 
com aproveitamento de águas de chuva, 
luminosidade natural e energia solar. O 
estádio será certificado com a adequação 
aos melhores padrões ambientais" afirma 
Marcelo Lima Filho, secretário estadual de 
planejamento e desenvolvimento econô
mico e presidente do comitê local da Co
pa do Mundo. A preocupação ambiental 
não é gratuita e tem como foco garantir 
a divulgação de Manaus como um des
tino eco-turístico para visitantes estran-
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geiros. A meta é produzir uma percepção 
sustentável positiva em relação à cidade 
e incentivar que os turistas que viajarem 
Manaus estendam sua pe rmanênc ia e 
outros, que vierem para os jogos nas de
mais capitais, visitem a capital amazo
nense, segundo Lima. O setor hoteleiro, 
por exemplo, está envolvido na constru
ção ou reforma de 12 unidades e espera-
-se que, depois da divulgação da cidade 
por meio da Copa e da capacidade recep
tiva da cidade incrementada, o turismo 
seja mais explorado do que tem sido ho
je: apesar do interesse global pela região 
amazônica, Manaus não figura nos cinco 
destinos turísticos mais procurados por 
estrangeiros, segundo dados do Ministé
rio do Turismo divulgados em outubro. 

As obras no chamado Vivaldão, está
dio originalmente const ru ído em 1970, 
alcançaram 20% e, segundo o comitê, es
tão dentro do prazo previsto. Além da re
construção do estádio - que terá capaci
dade para 40 mi l espectadores -, estão 
planejadas, ainda, obras de mobilidade 
urbana, sob a responsabilidade do gover
no municipal, e reforma do aeroporto e 
do porto de Manaus, atribuição do gover
no federal, além de saneamento básico e 

outras obras. Ao todo, estima-se o inves
timento público na ordem de R$ 6 bi em 
26 projetos. Estudos do Comitê Organi
zador Local da Copa apontam que os in
vestimentos públicos e privados podem 
gerar 49,2 mi l empregos diretos e 119,4 
mil empregos indiretos. 

"Copa, para nós, não é futebol" decreta 

Américo Gorayeb Júnior, secretário munici
pal de infraestrutura, "para nós é uma opor
tunidade que a cidade tem de conseguir in
vestimentos para melhorar, para deixar um 
legado do torneio para os cidadãos" expli
ca. A prefeitura, responsável pelas obras de 
infraestrutura, pretende que um dos pro
blemas crônicos de Manaus, a mobilidade 
urbana e o trânsito, possam ser resolvidos 
com empréstimos do governo federal, por 
meio da Caixa, e dos investimentos munici
pais no setor. Assim como muitas das outras 
cidade-sede, Manaus pensa em Barcelona 
como um modelo de transformação urba
na, legado da Olimpíada de 1992. 

Mídia 
A Rede Calderaro de Comunicação -

que concentra a TV A Crítica (afiliada da 
Rede Record) e Rede TV! Manaus, além da 
rádio Jovem Pan e o jornal A Crítica, além 
da Elemídia e de operações na web e mo
bile - já começou o planejamento estra
tégico para aproveitar a Copa do Mundo 
com projetos especiais de cobertura jor
nalística e de serviço para os habitantes 
da região e turistas. 

Dissica Calderaro, diretor-presidente 
do Sistema A Crítica e Rádio e Televisão, 
afirma que não ser um parceiro oficial da 
Fifa tem até mesmo vantagens comerciais 
em relação aos concorrentes. Para ele, há 
mais liberdade de atuação junto a anun
ciantes que não estão ligados formalmen
te ao torneio. "Há uma gama de oportu
nidades de negócios, e eu não tenho que 
cumprir o plano de mídia da Fifa. Quem 
quiser se informar sobre como chegar ao 
estádio, sobre a movimentação nas ruas e 
o que acontece na cidade, não se engane, 
vai se informar conosco, porque temos es

sa liberdade" diz Calderaro. Um dos focos 
de comercialização do grupo será o setor 
varejista local. "O varejo vai com quem tem 
flexibilidade, quem tem vontade e criativi
dade. A criatividade nos permite uma so
lução comercial que dê resultados para os 
pequenos e médios anunciantes" assegura. 

A Rede Amazônica, afiliada da Rede 
Globo, não começou ainda seu plane
jamento e prevê que seu plano local de 
comercialização estará nas ruas a partir 
do ano que vem. Para Gino Padial, dire
tor comercial do grupo, ainda é cedo de
mais. "Acredito que no início de 2012 se 
comece a sinalizar alguma coisa" prevê. 

Enquanto o mercado de mídia elabora 
seus planos, há anunciantes que já aprovei
tam o clima de Copa e a euforia de Manaus 
ter sido escolhida não apenas como sede. 
O Grupo Simões, fabricante da Coca-Cola 
para a região Norte do País, entende que a 
Copa deve ser pensada desde já e tem se 
engajado em ações sociais como o Projeto 
Coletivo, que ama nas regiões carentes da 
cidade, e a unidade local da Copa Coca-
-Cola, um torneio de futebol infantil que 
reúne dez mil atletas, cuja etapa regional 
foi sediada em Manaus, em setembro. "Te
mos que pensar as ações antes, durante e 
depois do evento" afirma o diretor de Trade 
Marketing do grupo, Paulo André Wences
lau. "A nossa expectativa é muito grande" 
afirma. "Estamos bastante motivados e va
mos fazer um trabalho de forma a efetivar 
todas as nossas ações, que já começaram 
com o anúncio de Manaus como cidade-
sede" prevê. Em termos de comunicação, 
o diretor do Grupo Simões entende que, 
por ser uma patrocinadora oficial da Fifa, 
as empresas locais da Coca-Cola seguirão 
diretrizes alinhadas. 
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem Especial: Oportunidades da copa, São Paulo, p. 34-35, 7 nov. 2011.




