
OEstádio Mané Garrincha, que repousava 
no Plano Piloto de Brasília desde 1974, 

foi posto ao chão neste ano. No lugar dele, 
já em obras adiantas — vê-se por cima do 
horizonte da cidade as gruas em trabalho 
— surge o Estádio Nacional, um dos proje
tos mais elogiados pela Fifa por sua proxi
midade com os setores hoteleiros e facili
dade de deslocamento a pé. O estádio que 
ressurge ali também representa a imagem 
de um mercado que quer aproveitar a re
alização da Copa do Mundo em 2014 para 
afirmar a sua vocação publicitária e valo
rizar novos negócios em um ambiente em 
que, historicamente, predominam o gover
no federal, as verbas públicas de comunica
ção e a disputa em licitações. Na verdade, 
Brasília, que completou 50 anos em 2010, 
já tem uma economia de metrópole e in
dicadores que fazem inveja a capitais mais 
antigas e musculares: por exemplo, renda 
média individual de 6,7 salários mínimos, 
o terceiro maior PIB do País (R$ 117,5 bi) 
e impressionantes R$ 45.977,59 de PIB per 
capta, o maior entre as 12 cidades-sede da 
Copa. O próximo passo, segundo todos os 
entrevistados pelo Meio & Mensagem, é 
dar visibilidade ao Distrito Federal e per
mitir que o mercado de comunicação pos
sa amadurecer em um campo que explora 
menos, o setor privado. 

Pâmela Castro, diretora da agência Plá, 
está entusiasmada com as oportunidades 
que a Copa pode levar à Brasília e, agora, 
sobretudo, com a definição de que o Dis
trito Federal será a sede de abertura da Co
pa das Confederações em 2013. Para ela, 
o mercado deve aproveitar o momento 
para investir em atuações junto ao setor 
privado. "A cidade, como um todo, em
presários e governo estão muito empe
nhados para que algo aconteça na capi
tal" afirma Pâmela. "Brasília vai ser vista 
pelo mundo. Qualquer cidade, região ou 
país quer isso" completa. A agência Plá es
tá diretamente envolvida com a organiza
ção da Copa — atende a Terracap, empre
sa pública responsável pela construção do 
novo Estádio Nacional —, mas de acordo 
com as expectativas de Pâmela seria mui
to importante para a cidade que o merca
do de comunicação pudesse se aproximar 
dos investimentos privados, fortalecendo, 
principalmente, o setor de serviços, já hoje 
o mais forte segmento econômico depois 
dos governos distrital e federal. 

Varejo e serviços 
Essa é também a expectativa de João 

Demonte, diretor de planejamento da 
DQV. Segundo ele, Brasília pode apro
veitar as condições favoráveis de inves
timento público e privado para estimu
lar a comunicação de setores essenciais 
para o sucesso da Copa, como restauran-

tes, hotelaria e serviços turísticos. A DQV, 
há 36 anos em Brasília, tem um perfil de 
atendimento de contas privadas, p r i n 
cipalmente no varejo, origem de apro
ximadamente 70% de seu faturamento. 
Demonte, que ainda não percebeu com 
mais nitidez uma movimentação do mer
cado em torno da Copa, acredita que os 
anunciantes estavam esperando melhor 
definição por parte da Fifa de qual seria 
a participação de Brasília na Copa. Havia 
uma expectativa muito grande de que a 
capital federal pudesse ser escolhida co
mo cidade-sede da abertura — uma cam
panha mobilizou diversos setores da ci
dade para alcançar tal feito — o que não 
aconteceu. A escolha de Brasília, no en
tanto, para abrir a Copa das Confedera
ções pode acelerar as decisões de inves
timento e os planejamentos dos clientes. 

Para Demonte, ganham com a realiza
ção da Copa em Brasília o setor de servi
ços — que deve procurar meios de se apre
sentar para os turistas que visitarão a ci
dade durante a Copa — e parte do comér
cio, que já tradicionalmente investe mais 
em anos do campeonato mundial e que, 
com a realização do torneio no Brasil, de
vem investir ainda mais. O desafio, contu
do, é oferecer um planejamento eficiente 
e factível para os pequenos clientes, que 
não conseguem disputar os grandes es
paços de mídia, já supervalorizados pela 
concorrência e pela presença do governo 
na capital. "Nós não temos oportunidades 
nem mesmo perto dos horários de jogos, 
esses espaços serão todos ocupados pelos 
grandes anunciantes nacionais. O nosso 

objetivo é buscar uma mídia alternativa, 
explorar a internet e o digital e oferecer so
luções que se encaixem no perfil de nos
sos clientes" diz Demonte. Trata-se, para 
ele, de uma questão de aproveitar a ade
rência que a Copa naturalmente vai criar 
com vários segmentos econômicos. 

Essa também é a opinião de Pâmela, da 
Plá: "mesmo que as empresas locais não 
sejam patrocinadoras e, obedecendo às 
regras de comunicação da Fifa, ainda as
sim acredito que seja possível aproveitar 
a oportunidade e o gancho da copa" afir
ma. "Hoje, alguns de nossos clientes apro
veitam um pouco desse gancho" conta. 
Pâmela se refere à Disbrave, rede de con
cessionárias da Volkswagen, presente em 
Brasília desde a fundação da cidade. Uma 
campanha do grupo colocou, juntos, dois 
garotos-propaganda: o diretor superinten
dente do da Disbrave, Carlos Alberto Tau-
risano e o ex-jogador (e deputado federal) 
Romário. No diálogo, Taurisano e Romário 
disputam quem entende mais de gols. A 
referência à Copa não está lá diretamente. 
Mas o espírito do torneio, sim. "O público 
já está pensando em Copa" explica Pâme
la. "A agência já está propondo o gancho, 
embora os clientes ainda não estejam dis
cutindo isso" finaliza. 

Setor público 
Responsável pelo atendimento de uma 

das contas do Ministério dos Esportes, a 
agência Fields — que tem foco e expertise 
em propaganda pública — renovou seu 
contrato com o órgão e viu o orçamento 
de comunicação do ministério saltar de 

R$ 5 mi , em 2009, para R$ 44 mi , em 2011. 
O investimento do governo federal em 
comunicação e publicidade estimulou, 
segundo Sidney Campos, CEO da Fields, 
que sua agência focasse em negócios es
portivos e se apresentasse ao mercado 
com esse diferencial. "Em nosso caso, 
por estarmos muito envolvidos com o 
ministério, acabamos percebendo m u i 
tas oportunidades que a Copa do Mun
do vai produzir para todo o mercado de 
comunicação" diz Campos. Segundo ele, 
a experiência em sediar uma copa é iné
dita para o Brasil, já que a última vez que 
isso aconteceu foi em 1950 (dez anos an
tes, é bom lembrar, da fundação de Bra
sília) e tanto a realidade econômica bra
sileira, seu papel internacional e o mer
cado de comunicação eram muito dife
rentes da atual conjuntura. "Este evento 
é muito novo no imaginário das pessoas, 
não apenas do ponto de vista da comu
nicação, mas também do ponto de vista 
de negócio" avalia Campos. "O mercado 
vai aprender o que é fazer uma Copa, fa
zendo" resume. 

Outra agência que está focada em apro
veitar a Copa do Mundo como propulsora 
de seus negócios na capital federal é a Art-
plan, com sede é no Rio de Janeiro, mas cujo 
faturamento no Distrito Federal já represen
ta cerca de 40% do total nacional. Rodolfo 
Medina, presidente da Artplan, destaca as 
características do mercado brasiliense que 
o colocam em boa posição de negócios pa
ra o setor de comunicação: "é cidade com 
uma renda muito alta, com uma estabilida
de muito grande, as pessoas ali estão bas-
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tante protegidas. Então, a economia tam
bém é muito forte" afirma. Para Medina, "é 
claro que as contas do governo federal são 
um motor importante, principalmente na 
publicidade, para aquele mercado, no en
tanto, Brasília representa um cenário pri
vado pujante que tem muitas oportunida
des" completa. Com a experiência do Rock 
in Rio, Medina entende que a Artplan se 
apresenta como um player competitivo na 
realização de eventos do porte que a Copa 
do Mundo exige, seja nacionalmente ou 
em nível regional. "O nosso know-how em 
grandes eventos, ao fazer o maior festival 
de música do mundo, nos credencia entre 
principais players desse negócio, tanto pa
ra a Copa quanto para a Olimpíada" apre
senta Medina, que se envolveu, por exem
plo, como agência voluntária, na vitoriosa 
campanha pela realização da Olimpíada 
no Rio de Janeiro. 

Rodolfo Medina entende que even
tos com o porte da Copa do Mundo e da 
Olimpíada vão elevar o grau de exigência 
do consumidor e do mercado anuncian
te em relação ao trabalho das agências. 
"Não dá mais para fazer aqueles even
tos em que você não se preocupa com a 
marca. As pessoas pedem e o público vai 
reivindicar, cada vez mais, qualidade de 
entrega" prevê. Outra sinalização que es
ses megaeventos esportivos dão para o 
mercado é uma mudança na distribui
ção da verba de comunicação. Para Me
dina, mídia continuará sendo o centro da 
comunicação publicitária, mas "isso vai 
ficar mais equilibrado, como é no mun
do inteiro". A Artplan, segundo Medina, 
já está trabalhando com clientes o pla
nejamento para os eventos esportivos 
dos próximos anos, a começar pela Co
pa das Confederações. "A economia es
ta estável e o momento que o Brasil vive 
permite que a gente, pela primeira vez, 
possa planejar com médio prazo, pelo 
menos. Então, a gente já tem começa
do o planejamento com, às vezes, cinco 
ou seis anos de antecedência" destaca, 
sem revelar, contudo, com quais clien
tes a conversação sobre Copa avança. Se
gundo ele, o mercado nacional precisa 
entender a força das regiões e as oportu
nidades que cada cidade-sede oferece, 
como Brasília. "A Copa do Mundo não 

é só feita de jogos do Brasil, ela é feita 
de muitas outras partidas que têm uma 
relevância local muito importante" diz. 

Obras 
O governo do Distrito Federal — respon

sável pela gestão dos investimentos públi
cos em Brasília, por meio do Comitê da Co
pa — avalia que as obras estão dentro do 
cronograma previsto e afirma que, prova 
disso, é que Brasília já vai estar pronta an
tes mesmo da Copa das Confederações de 
2013. Estima-se um investimento R$ 1,1 bi 
do governo federal, R$ 360 mi vinculados ao 
PAC2, o chamado "PAC da Copa" em obras 
de transporte e infraestrutura, além da cons
trução do estádio, cujo modelo de negócios 
é público, mas independente, já que a res
ponsável pela obra do Estádio Nacional é a 
Terracap, empresa estatal que administra o 
patrimônio imobiliário do Distrito Federal. 
Para a construção do novo estádio, a Ter
racap ofereceria ao mercado um valoriza
do terreno do Plano Piloto, cujo valor pode 
chegar a R$ 900 mi . Essa arrecadação será 
investida no Estádio que, por sua vez, passa
rá a ser patrimônio da estatal, que pretende 
ampliar o seu uso para além de finalidades 
esportivas, com a realização de shows e uso 
para eventos, por exemplo. "O Distrito Fe

deral resolveu fazer um estádio de futebol 
que, de vez em quando, vai até ter um jogo 
de futebol" afirma Sérgio Graça, coordena
dor do Comitê da Copa do Distrito Federal. 
"Porque, no mundo inteiro, nenhum está
dio se mantém só com futebol" explica. A 
previsão é que o novo estádio custe R$ 671 
mi e possa, a partir da realização da Copa, 
tornar-se uma fonte permanente de recei
ta para a Terracap. "Para nós, a Copa do 
Mundo deve ser algo lucrativo para o Dis
trito Federal" sentencia. 

Sérgio Graça destaca que "Brasília não 
está fazendo investimento para apenas a 
copa, o Distrito Federal está fazendo i n 
vestimentos em sua infraestrutura que já 
são necessários, a Copa só esta ajudando 
a acelerar esse processo" Entre as obras 
previstas para a adequação da cidade pa
ra os dois grandes eventos esportivos já 
confirmados estão a construção de uma 
linha de veículo leve sobre trilhos (VLT), 
a restauração de pontos turísticos da cida
de e obras de circulação viária. À iniciativa 
privada cabe, sobretudo, o aumeto da ca
pacidade hoteleira, já saturada, hoje por 
volta de 27 mil leitos. Para qualificação de 
mão de obra, o governo já investe em dois 
projetos: o Qualificopa e o Gol de Educa
ção, que prevê o ensino de inglês, francês 

e espanhol para 2014 jovens que atuarão 
como voluntários durante a realização do 
torneio. "Doze cidades são sede, mas só 
uma é a capital do País" orgulha-se Gra
ça, "só uma é patrimônio cultural da hu
manidade, só permitirá que os torcedores 
saiam do setor hoteleiro para o estádio a 
pé" finaliza, ressaltando a proximidade do 
Estádio Nacional com a área de hotéis e a 
região mais central da cidade. 

Além disso, o modelo de administração 
pública de Brasília — cujo governo distri
tal é responsável pelo Plano Piloto e pelas 
cidades-satélite — facilitará, segundo Sér
gio Graça, a escolha e gestão das localida
des que poderão ser escolhidas como sub-
sedes e locais de treinamento das seleções 
que disputarão as partidas na cidade. Entre 
as prováveis localidades estão Sobradinho, 
Taguatinga, Guará e Gama. "Com uma van
tagem" destaca Graça, "esses estádios todos 
são do governo distrital, então não temos de 
pedir nada a ninguém, como em algumas ou
tras cidades" explica. A mais longe das cida
des-satélite cotadas é Gama, distante 30 km 
do Plano Piloto. Para Graça, os investimen
tos necessários na reforma e a possibilidade 
de que essas regiões periféricas recebam se
leções estrangeiras de futebol serão um im
portante indutor do desenvolvimento local. 
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem Especial: Oportunidades da copa, São Paulo, p. 18-19, 7 nov. 2011.




