
Local de moradia de grandes quanti
dades de imigrantes — e respectivos 

descendentes, provenientes de diversas 
nações (várias delas provavelmente pre
sentes na etapa final do torneio, em 2014). 
Simultaneamente, situado bem próximo 
a outros países cujas seleções têm parti
cipação bastante tradicional nesse even
to (e nos quais o futebol é também pai
xão popular). Citando apenas esses dois 
fatores, fica fácil perceber quão interes
sante pode ser, para o Paraná, a presen
ça da Copa do Mundo. 

Assim, embora seja ainda difícil prever 
quais serão suas dimensões, sabe-se que 
a Copa deverá gerar negócios relevantes 
para a economia do Paraná — especial
mente em sua capital —, e para seu mer
cado publicitário. E começam a surgir 
algumas conversações mais focadas nas 
possibilidades de aproveitamento desse 
novo campo de oportunidades. 

Alguns desses diálogos envolvem a 
agência Heads, já acionada por empre
sas interessadas em discutir possíveis par
cerias em ações relacionadas à Copa do 

projeto com tais dimensões, melhor pa
ra eles" pondera Gabriela. "E creio que 
esses patrocinadores, assim como seus 
parceiros de marketing, buscarão agên
cias locais para o desenvolvimento, nos 
diversos mercados, das ações relaciona
das à Copa" completa. 

Também alguns anunciantes locais já 
deram o pontapé inicial em seus proje
tos de Copa. Um deles é o Shopping Palla-
dium, que começou a cadastrar e selecio
nar possíveis fornecedores de conteúdo 
para as ações planejadas para 2014. "Além 

Na capital do Estado — Curitiba —, re
sidem importantes colônias de imigran
tes e descendentes de alemães, polone
ses, italianos, ucranianos e japoneses, en
tre outras. E há numerosos contingentes 
de oriundos de povos árabes — e de re
ligião muçulmana, de maneira geral —, 
na região do Paraná fronteiriça com Ar
gentina, Paraguai e Uruguai; os três, paí
ses geralmente participantes de Copas 
do Mundo, e que, caso tenham essa ci
dade como sede de seus jogos, podem 
levar para a capital paranaense grandes 
contingentes de turistas. 

Mundo. "Fomos procurados, por exemplo, 
por realizadores de eventos e por empre
sas de turismo que trabalham para mar
cas" conta Gabriela Duarte, diretora ge
ral da Heads (agência sediada em Curi
tiba, e hoje com escritórios também no 
Rio de Janeiro e em Brasília). 

Há também, ela complementa, con
sultas preliminares de patrocinadores da 
Copa já empenhado no desenvolvimen
to de ações relacionadas ao evento d i r i 
gidas ao público do Paraná. "São patro
cinadores experientes, sabem que quan
to antes começarem a trabalhar em um 

de impulsionar o consumo a partir da 
atração de turistas, Copa é momento de 
festa, de congraçamento, e isso tem tudo 
a ver com um shopping" observa Maria 
Aparecida de Oliveira, gerente de marke
ting do Palladium. 

Novos meios, mais eventos 
Grupos locais de mídia também come

çam desde já a trabalhar na formatação 
dos projetos publicitários e comerciais 
fundamentados na presença da Copa no 
Paraná. Caso do GRPCOM, controlador, 
entre outros veículos, da RPC TV — com

posta por oito emissoras de TV afiliadas 
da Rede Globo —, jornal Gazeta do Po
vo, e emissora de rádio 98 FM. 

A 98 FM, aliás, este ano transmitirá pe
la primeira vez uma Copa do Mundo. "E, 
diferentemente do que ocorre com a TV, 
no rádio não há restrições a anuncian
tes passíveis de conflitos com os patro
cinadores do evento ou da transmissão 
televisiva" destaca Marcelo Ortiz da Ro
sa, coordenador de esportes da emissora. 

E o jornal Gazeta do Povo já mantém 
em seu site uma seção exclusiva para con
teúdos relacionados ao evento. "Em 2010, 
fizemos uma aposta significativa na Co
pa, com um projeto que, além do jornal, 
envolveu também revista, web e promo
ções" conta Axeu Beluca, gerente de mar
keting Gazeta - Jornais, do GRPCOM. Este 
ano, o projeto de Copa desse grupo deve 
incluir ao menos mais um veículo: o ca
nal de TV paga Ó T V 

De acordo com Milena Seabra, direto
ra de marketing corporativo do GRPCOM, 
a estratégia desenvolvida pelo grupo para 
aproveitar as oportunidades decorrentes da 
Copa 2014 incluirá também uma vertente 
institucional: "Estamos preparando proje
tos a envolver a população na Copa, ajudá-
-la a receber bem os turistas" ela adianta. 

Dono de marca altamente relevante 
no mercado de Curitiba — e, na verda
de, hoje em âmbito nacional —, o grupo 
Positivo também deve realizar ações de 
comunicação vinculadas à presença da 
Copa nessa cidade. Mas também busca
rá associar-se ao evento de forma muito 
direta; por exemplo, colocando as insta
lações de suas unidades educacionais a 
serviço dos participantes da Copa, exem
plifica Rogério Mainardes, superinten
dente corporativo de marketing do grupo. 

Presente em setores como educação e 
tecnologia, o Positivo aproveitará a Copa 
também para potencializar sua crescente 
atuação no mercado de eventos, ao qual 
disponibiliza diversos espaços em Curiti
ba. Entre eles, o Teatro Positivo — um dos 
mais modernos teatros do País —, e o Ex-
po Unimed (espaço de exposições patro
cinado por essa operadora de planos de 
saúde localizado dentro de seu campus 
universitário). Agora, juntamente com o 
grupo J. Malucelli — também paranaen
se —, constrói nessa cidade, sob conces
são do governo municipal, um grandioso 
centro exposições e eventos corporativos 
com inauguração prevista para a segun-
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da metade de 2012. 
Curitiba, destaca Maianardes, é cidade 

intensamente demandada para eventos 
culturais e corporativos. "Nosso espaço 
de exposições está com sua agenda pre
enchida até o final de 2012, começamos a 
trabalhar essa agenda já para 2013" conta 
o superintendente de marketing do grupo 
Positivo, que dispõe para este ano de uma 
verba de marketing de R$ 35 milhões, dos 
quais R$ 12 milhões apenas à mídia (esse 
montante não inclui os recursos destina
dos à comunicação dos produtos para o 
mercado de informática, na qual o gru
po atua em âmbito nacional, e tem hoje 
posição destacadíssima). 

"Posição estratégica" 
Juntamente com as inúmeras colônias 

de imigrantes das mais diversas naciona
lidades, e com a possibilidade de recep
ção de grandes levas de visitantes dos de
mais países integrantes do Mercosul, a in
tensa atividade cultural local — uma das 
bases do atual processo de investimento 
do grupo Positivo no mercado de even
tos —, constitui um dos fatores capazes 
de render a Curitiba oportunidades adi
cionais de negócios no processo de pre
paração para a Copa do Mundo, e de re
cepção para esse evento. 

Lá ocorrem atualmente eventos cul
turais com dimensões internacionais — 
como o Festival de Teatro, hoje um dos 
maiores festivais culturais do Brasil —, e 
existem espaço para shows e espetácu
los conhecidos em todo o País, como a 
Ópera de Arame e a Pedreira Paulo Le-
miniski (essa última componente, junta
mente com o Jardim Botânico e o espaço 
de eventos que está sendo construída pelo 
consórcio formado pelos grupos Positivo 
e J.Malucelli, do grupo de locais em aná
lise com possíveis espaços de realização 
da fan fest dos patrocinadores da Fifa). 

E há na capital paranaense outros in
gredientes capazes de fortalecer seu pro
jeto de Copa do Mundo: "A cidade é refe
rência em áreas como planejamento ur
bano e meio ambiente" destaca Luiz de 
Carvalho, secretário da Secretaria M u 
nicipal Extraordinária 2014 da Copa da 
prefeitura de Curitiba. 

Durante o evento, o Paraná deve receber 
aproximadamente 160 mil turistas estran
geiros e 600 mil brasileiros, estima Mário 
Celso Cunha, secretário para assuntos de 
Copa do governo estadual. "Mesmo assis
tindo aos jogos em outros Estados, muita 
gente virá aqui para conhecer localidades 

mo afiliado da Rede Record). "Teremos, 
por exemplo, mais investimentos do se
tor turístico" ele especifica. 

Também o calendário de ações de comu
nicação já normalmente desenvolvido nos 
diversos mercados do País quando ocorre 
esse evento deverá ser antecipado pela pre
sença da Copa no Brasil: "Nossa experiência 
com o calendário promocional mostra que 
em uma Copa do Mundo o planejamen
to geralmente começa nove ou dez meses 
antes do evento; agora, deve começar uns 
18 meses antes" prevê Gabriela, da Heads. 

Para Antonio Freitas, presidente da 
agência Master, a Copa certamente impul
sionará a atividade econômica do Paraná 
e de sua capital (e, consequentemente, 
seu mercado publicitário). "Mas por en
quanto ainda não é possível dizer como 
ocorrerá esse impulso, nem quais serão 
suas dimensões" ele pondera. 

como Foz do Iguaçu e Curitiba" ele crê. 
O governo paranaense, conta Cunha, 

associará à Copa um conjunto de ações 
de divulgação desses e de outros desti
nos turísticos do Estado: "Temos aqui 
pelo menos 30 destinos turísticos inte
ressantes" ele diz. 

Esporte e perspectivas 
Empresas paranaenses dedicadas ao 

marketing esportivo já começam a ser 
demandadas para projetos relacionados 
à Copa do Mundo: um desses projetos é 
Copa Coca-Cola, torneio de futebol ama
dor de âmbito nacional implementado na 
área de atuação da Spaipa — franqueada 
da Coca-Cola no Paraná e em algumas re
giões do interior paulista —, pela agência 
de marketing esportivo Sportion, criada 
em Curitiba em 2003. 

Anunciantes com presença nacional — 
caso da própria Coca-Cola —, respondem 
pela parte majoritária do investimento em 
marketing esportivo atualmente alocados 
no mercado paranaense, observa Fran
cisco Santos, diretor da Sportion. "Mas a 
Copa deverá fortalecer esse investimento 
também no mercado local, pois mostrará 
de perto um modelo muito desenvolvido 
e bem-sucedido de projeto de marketing 
esportivo" ele projeta. 

E, por ser o Brasil o palco da próxima 
Copa do Mundo, o aquecimento de mer
cado já tradicional nos períodos de Copa 
do Mundo, será ainda mais intenso nes
sa próxima edição, crê Leonardo Petrelli, 
vice-presidente executivo do grupo RIC 
Paraná (que no meio TV aberta atua co-
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem Especial: Oportunidades da copa, São Paulo, p. 30-31, 7 nov. 2011.




