
ão era só a opinião pública que duvi
dava que São Paulo pudesse sediar a 

Copa do Mundo. Ninguém, a certa altu
ra, acreditava que, frente a tantas indefi
nições — do estádio à participação do po
der público no projeto —, a capital pau
lista tivesse condições de participar do 
próximo Mundial. Não apenas São Pau
lo foi listada como uma das 12 cidades-
-sede, como também, no dia 20 de outu
bro, escolhida pela Fifa como a capital 
que vai abrir os jogos. Há alguns meses, 
nem mesmo o mercado de comunicação 
achava que isso fosse possível. 

Há várias razões — a capital ocupa o 
primeiro lugar em vários rankings, pr in
cipalmente os econômicos — que pode
riam ser listadas para justificar a presen
ça da cidade na Copa 2014. Mas há pelo 
menos um motivo que não se pode ser 
ignorado: é em São Paulo que está con
centrado o sistema nervoso central do 
setor de comunicação e propaganda no 
Brasil, um dos mais diretamente afeta
dos pelo evento. 

Espera-se que a realização da Copa 
em São Paulo possa trazer à capital cerca 
de 285 mil turistas estrangeiros e 1,2 m i 
lhão de turistas domésticos. Apenas o tu
rismo espera movimentar algo em torno 
de R$ 1,7 bilhão. Para efeitos de compa-

ração, outros dois grandes eventos reali
zados regularmente em São Paulo, o GP 
de Fórmula 1 e a Parada Gay movimen
tam, respectivamente, R$ 250 milhões e 
R$ 196 milhões. O secretário de Planeja
mento e Desenvolvimento Regional do 
Estado, Emanuel Fernandes, que acumu
la, também, a função de coordenador dos 
trabalhos do Comitê Organizador da Co
pa em São Paulo, ressalta que o potencial 
turístico da cidade é apenas um dos atri
butos que a colocaram na lista das 12 ci-
dades-sede, apesar das indefinições i n i 
ciais a respeito do estádio e do modelo de 
gestão na construção da nova arena pau
listana. "O nosso trabalho, aqui, a partir 
de janeiro, foi procurar acelerar o plano 
que está em execução e fazer com que a 
gente sediasse a abertura da Copa" con
ta Fernandes. 

O secretário refuta a ideia de que o atra
so de São Paulo em relação às outras cida-
des-sede se deve por divergências políticas 
entre os três níveis do Executivo: o gover
no federal, governado pelo PT, o estadual, 
pelo PSDB e o municipal, por Kassab, que 
abandonou a articulação PSDB/DEM pa
ra criar seu próprio partido, o PSD, com 
movimentos de ruptura com a política 
tucana. "O governo do Estado, o governo 
municipal e a própria presidente Dilma 

estamos todos alinhados" desconversa 
Fernandes. "Nós estamos olhando para 
o bem de São Paulo. O que queremos é 
tornar a cidade de São Paulo conhecida 
mundialmente. E esse objetivo nos uniu, 
nada tem atrapalhado os nossos conta
tos" explica Fernandes. 

Imbróglio e obras 
A decisão tardia pela construção do Ita

querão, no entanto, não impediu a escolha 
da Fifa para que São Paulo sedie a aber
tura do Mundial, o que foi comemorado, 
conjuntamente e ao vivo, pelo governador 
Geraldo Alckmin e pelo prefeito Gilber

to Kassab, que tem, como representan
te municipal do governo no Comitê, Gil
mar Tadeu, filiado ao PCdoB, partido da 
base de sustentação do governo federal. 

O estádio do Corinthians, por enquanto 
chamado pela população de "Fielzão" ou 
"Itaquerão" será construído em Itaquera, 
na zona leste da cidade, por meio de i n i 
ciativa privada, pela Odebrecht. O está
dio foi o último a ser definido — depois 
de recusada a opção pela reforma do es
tádio do Morumbi e o uso do Pacaembu 
— e as obras começaram somente no fi
nal de maio. Atualmente, o estádio recebe 
os primeiros pilares. A escolha, segun-
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do Fernandes, levou em conta não ape
nas as recusas iniciais, mas as vantagens 
da construção de um novo equipamen
to naquela região. "São Paulo tem infra-
estrutura hoteleira mais importante; tem 
transporte melhor que as outras cidades 
para ir até o estádio, que estará na porta 
de uma estação do metrô e de uma es
tação de trem metropolitano. Tínhamos 
todas as condições para isso, faltava-nos 
apenas o estádio" diz. 

A opção pelo investimento privado, de 
acordo com Nascimento, tem como obje
tivo evitar que o governo injetasse verba 
em um projeto que pudesse ficar subuti-
lizado depois do uso na Copa do Mundo. 
"São Paulo resolveu não colocar recursos 
no estádio, porque depois ficaríamos com 
uma obra típica de exploração por parte 
de um clube" explica. 

Além do "Itaquerão" o plano de obras 
prevê a execução de 20 projetos de mo
bilidade urbana. Nas obras que já foram 
concluídas e as que estão em andamen
to ou projetadas, calcula-se um investi
mento de R$ 50 bilhões, dos quais, R$ 37,6 
bilhões na expansão e modernização de 
transporte sobre trilhos e R$ 12 bilhões 
em obras viárias, como a ampliação da 
Marginal Tietê e o Complexo Jacu-Pês-

sego, já entregues. Espera-se que um dos 
gargalos mais acentuados da mobilidade 
em São Paulo, os problemas de trânsito, 
possam ser reduzidos a tempo da Copa. 

Mercado ansioso 
Enquanto as obras na zona leste cor

riam contra o tempo, o setor de comuni
cação e marketing paulistano já trabalha

va para não perder a agenda do planeja
mento estratégico para a Copa. Sede dos 
maiores veículos e das maiores agências 
do País, São Paulo é um termômetro no 
qual se pode verificar as expectativas do 
mercado. E, para os entrevistados por 
Meio & Mensagem Especial, o momen
to já é de planejamento, prospecção e, em 
alguns casos, execução de projetos liga-

dos ao evento. 
"Faltam apenas dois anos e meio" aler

ta Eduardo Corch, diretor da Havas Sports 
& Entertainment, "a gente tem aconse
lhado nossos clientes a se planejarem 
e saírem na frente, porque no primeiro 
semestre de 2014 todas as empresas, to
dos os botecos, todas as marcas do Brasil 
vão falar de Copa do Mundo; estaremos 
todos verde-amarelos" alerta. "Em 2014, 
será muito mais difícil se diferenciar, será 
muito mais caro e quem não se planejar, 
não vai ter acesso às melhores oportuni
dades" aconselha Corch. 

Para Corch, a Copa das Confederações 
não é apenas uma prova da Fifa em rela
ção à sede, mas também uma possibilida
de de testar marcas e comunicação. "2012-
2013 é um período de laboratório, do que 
pode dar certo e do que pode dar errado, 
para, em 2014, não haver chance de er
ro" explica. "Os grandes players têm que 
acertar. Eles vão ter uma chance só" diz. 

Outro player que se somou ao aqueci
do mercado esportivo em São Paulo (leia 
box) é a Momentum Sports, liderada pe
lo piloto Emerson Fittipaldi, pelo CMO 
da Momentum Worldwide, Kevin McNul-
ty e por Washington Olivetto, diretor de 
criação da WMcCann América Latina. De 
acordo com Marcos Lacerda, presiden
te da Momentum Brasil, a Copa teve um 
papel muito importante na definição do 
timing de lançamento da divisão espor
tiva da agência, mas não foi fundamen
tal. "A história da Momentum Sports co
meçou antes e vai continuar depois" as
segura Lacerda. Para ele, o mercado bra
sileiro precisa amadurecer e se profissio
nalizar mais. "Existe um grande bloco de 
especialistas em esportes no Brasil, mas 
não especialistas em marketing esporti
vo" critica. De acordo com Lacerda, a Co
pa vai exigir um conhecimento profun
do tanto das disciplinas de comunicação 
quanto das particularidades do universo 
esportivo e somente quem dominar esses 
dois campos com habilidade vai oferecer 
melhores soluções para os clientes. "Falta 
para as agências de marketing esportivo o 
que falta para o brasileiro, de modo geral: 
se preparar melhor, estudar e oferecer um 
produto com mais embasamento" critica. 
Segundo ele, a Copa poderá estimular es
sa profissionalização do setor. 

Propaganda 
Distantes três anos da Copa em si, não 

parece que o mercado deseja esperar. A 
Brahma, da Ambev, por exemplo, ante
cipou o calendário e, nesse semestre, es
treou uma campanha promocional que 
entregou os primeiros ingressos para a Co
pa do Mundo de 2014. O concurso "Sou 
Brahmeiro, Sou Primeiro" desenvolvido 
pela África, premiou, no começo de agos
to, dez pessoas com um par de ingressos 
para jogos da seleção brasileira da p r i 
meira fase. A Brahma é uma das patroci
nadoras da seleção brasileira de futebol 
e de outras 25 equipes nacionais. 

"Claro que grandes eventos como a Co
pa já estão nas pautas das agências e de 
seus clientes" afirma Gleidys Salvanha, 
diretora-geral de mídia e atendimento da 
Publicis Brasil. "Todos estamos atentos 
às oportunidades que um evento desse 
tamanho pode trazer" completa, embo
ra acredite ser cedo para detalhar quais 
ações já estão previstas. 

Aproveitar a oportunidade que a Copa 
oferece, segundo Gleidys, é quase obriga-
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tório. "Um esporte como o futebol já agre
ga ao anunciante o fato de ser uma pai
xão nacional. Na Copa, até mesmo quem 
não gosta de futebol vira torcedor. Só se 
fala nisso" recorda Gleidys, para quem a 
relação das marcas com o esporte pode 
gerar uma proximidade com os consumi
dores. "Mas é preciso ter cautela" alerta, 
"não basta estar ligado à Copa. A comu
nicação precisa ter o DNA da marca para 
que não seja, literalmente, somente mais 
uma na multidão" previne. 

Para Gleidys, embora o mercado esteja 
despertando para modalidades de comu
nicação alternativas, a veiculação publici
tária nas mídias continuará sendo o ele
mento mais procurado pelos anunciantes 
durante a Copa do Mundo. "Principalmen
te por ser o país-sede, haverá muitas opor
tunidades de investimento dos clientes em 
novos pontos de contato e na geração de 
experiências diferentes das marcas com 
seus consumidores" prevê. "Mas os prin
cipais meios de comunicação continuarão 
sendo a fonte de informação sobre a Copa 
e, portanto, de extrema importância para 
os anunciantes" acredita. 

Mídia 
Os direitos de transmissão da Copa fo

ram cedidos à Globo, que os adquiriu há 
cinco anos, mas Band e ESPN, a primei
ra pela tradição em esportes, a segunda, 
pela segmentação, também transmitirão 
os jogos do Mundial. 

"Adquirimos os direitos de transmis
são de todos os jogos da Copa 2014, que 
iremos exibir ao vivo nos três canais da 
ESPN - ESPN, ESPN Brasil e ESPN HD" 
conta o diretor de vendas e marketing da 
ESPN, Marcelo Pacheco, que revela estar, 
agora, negociando os direitos de transmis
são também para a rádio Estadão ESPN. 
"Para 2014, teremos um grande número 
de profissionais e integração entre todas 

as mídias" adianta. Ainda que a emissora 
esteja focada no planejamento e comer
cialização da Olimpíada de Londres, que 
acontece em 2012, Pacheco diz que os pro
jetos para a Copa de 2014 já estão sendo 
discutidos internamente. "Estamos estu
dando novas experiências e formatos que 
iremos oferecer para o mercado" afirma. 

Pacheco entende que o fato de a Copa 
ser realizada no Brasil será uma nova ex
periência para o mercado. Isso deve refle
tir em modelos de comercialização mais 
inovadores e, eventualmente, mais caros. 
"Nesse cenário, os espaços comerciais de
verão ser todos ocupados e negociados por 
um valor maior do que o habitual" acredi
ta. Para ele, a concorrência por espaços de 
mídia para a Copa vai produzir uma de-

manda maior que a das Copas anteriores. 
"Essa tendência deverá ser potencializa
da na Copa do Mundo no Brasil, que será 
uma experiência única, com as empresas 
querendo se relacionar com o sentimento 
dos brasileiros e estimuladas a participar, 
muito forte, nas mídias" explica. "Nossas 
receitas chegam a dobrar em ano de Co
pa do Mundo. No primeiro semestre de 
2010, registramos recorde de faturamen
to da ESPN Brasil em 15 anos" recorda. 

Gleidys Salvanha afirma, por outro la
do, que ainda é cedo para fazer projeções 
mais precisas de faturamento. "Primei
ro, porque a comunicação mudou muito, 
continua mudando e, com certeza, alguns 
dos investimentos em marketing na Copa 
de 2014 serão diferentes dos que já conhe
cemos" afirma. "Segundo, porque o Bra
sil será o país-sede, o que amplia as pos
sibilidades e as oportunidades" completa. 

Já a Bandeirantes, embora já tenha ad
quirido da Globo os direitos de transmis
são dos jogos — tanto para a TV aberta 
quanto para a BandSports — está espe
rando a definição dos polices da Fifa e a 
liberação para comercialização, o que de
ve acontecer apenas no primeiro semes
tre do ano que vem. O plano comercial, 
contudo, segundo Marcelo Mainardi, já 
está pronto. "Estamos sendo questiona
dos e procurados, nunca os anunciantes 
estiveram tão interessados em Copa do 
Mundo" conta Mainardi. Para ele, a rea-

lização da Copa no Brasil e em São Pau
lo, onde está o Grupo Bandeirantes, cer
tamente vai potencializar a comerciali
zação. "O interesse é muito maior" diz. 

Tanta demanda certamente vai fazer re
petir o que aconteceu em 2010, quando a 
Band também transmitiu os jogos da Co
pa na África do Sul. "Derrubamos a grade 
toda em virtude do futebol" lembra-se, "e, 
se for necessário, vamos fazer isso nova
mente" conta. A expectativa para 2014 é 
fazer o dobro de faturamento comercial 
que a emissora atingiu em 2010. "Esta
mos animados" conta Mainardi. 

A mídia digital também deve se desta
car como opção para 2014. Segundo Enor 
Paiano, diretor comercial do UOL, se já é 
difícil fazer previsões de formatos, atua
ção e modelos comerciais com tanta an
tecedência na mídia tradicional, nas mí
dias digitais isso é praticamente impossí
vel. "É muito difícil saber, nesse momento, 
para onde o mercado como o nosso estará 
olhando em 2014" reconhece, lembrando 
que, na Copa de 2010, o Facebook ainda 
não era tão utilizado no Brasil e que não há 
garantias de que ele será uma ferramenta 
para uso pelas agências na próxima Copa. 

No entanto, para se antecipar às de
mandas que a Copa vai produzir edi-
torialmente, Paiano lembra que o UOL 
já abriu uma sucursal no Rio de Janei
ro, porque, além de reconhecer a capi
tal como um centro importante de no
tícias, a realização (e encerramento) da 
Copa lá vai gerar ainda mais noticiário 
e os veículos precisam planejar desde 
agora a produção de conteúdo, que é, 
segundo ele, o aspecto mais valorizado 
pelo usuário do UOL. A experiência das 
edições anteriores da Copa deixa Paiano 
entusiasmado com o que pode aconte
cer em 2014. "Nas duas últimas Copas e 
na última Olimpíada o UOL foi o portal 
que mais cresceu em termos de audiên
cia" conta. "Como temos um foco muito 
grande em conteúdo, o usuário, quando 
pensa em noticiário de esportes na inter
net, ele pensa no UOL" afirma. "Temos 
picos muito acentuados nesses momen
tos de grandes eventos" o que, segundo 
ele, se reflete também na comercializa
ção do digital, diretamente ligada à vo
latilidade dos indicadores de audiência. 
"Por outro lado" lembra Paiano, "exis
te uma predisposição muito grande do 
próprio mercado anunciante se envol
ver com esse evento, a p r i o r i , os clien
tes preparam verba para isso e a gente 
trabalha com o mercado mais aquecido 
e mais receptivo" diz. 
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem Especial: Oportunidades da copa, São Paulo, p. 13-15, 7 nov. 2011.




