
Cordialidade em processo 
A falta de infraestrutura hoteleira se destaca entre as áreas com 
maior possibilidade de investimentos na capital de Minas Gerais 

Por IGOR RIBEIRO 

Minas Gerais é terra das melhores ca-
chaças do País e de comida farta e 

saborosa. A capital, Belo Horizonte, é fa-
mosa pela quant idade de bares e bote-
cos. Características que, aliadas à hospi-
talidade do mineiro, devem atrair mui-
tos turistas. Mas há outro traço da re-
gião, especialmente da belo-horizonti-
na, que poderia estragar os negócios na 
Copa 2014: a falta de hotéis. O déficit 
de leitos da cidade é latente. E é a gran-
de preocupação e, por tabela, o grande 
chamar iz de invest imentos para Belo 
Horizonte visando o evento. "A carência 
de hotelaria aqui é terrível" critica Ale-
xandre Soares, vice-presidente da Habi-
tare, uma das principais imobiliárias e 
incorporadoras da cidade. "Um pesso-
al de auditoria veio fazer um trabalho 
aqui e não conseguimos hospedagem, 
foi constrangedor." 

As autoridades garantem que esse qua-
dro vai mudar. Apesar de a cidade real-
mente ter poucos leitos hoje, cerca de 
nove mil segundo a Setur, a meta é au-
mentar esse número em 60% até a Co-
pa. A Fifa exige pelo menos um terço de 
unidades em relação ao número de as-
sentos no estádio principal - o Mineirão 
tem 69 mil lugares. Recentemente, uma 
lei foi aprovada na Câmara para permitir 
construções de hotéis numa área maior. 
Com a novidade, mais de dez mil leitos 
estão em construção em cerca de 26 ho-
téis - espera-se chegar a mais 41 até 2014, 
com cerca de 17 mil unidades, segundo 
prevê o Comitê Executivo Municipal da 
Copa do Mundo. 

Parte do p lane jamento a longo pra-
zo, a construção civil move o mercado 
de comunicação de Minas desde já. "A 
gente se prepara para fazer o lançamen-
to de um hotel, entre os muitos que vão 
sair" confirma Adriana Machado, sócia-
-diretora da agência Tom Comunicação. 
"É um grande empreendimento de ban-
deira internacional numa área em que a 
cidade costumava ser carente" A execu-
tiva conta que os negócios vão bem mes-
mo diante da crise internacional. "Esse 
arrefecimento é até melhor que o supe-
raquecimento anterior. Antes, os clien-
tes nem precisavam anunciar muito para 
conseguir investimento. Agora, eles vol-
taram a valorizar a comunicação" afirma 
Adriana. Segundo ela, a atmosfera de Co-
pa do Mundo garante uma proteção con-
tra quedas que uma eventual instabilida-
de de mercado traria. 

Embora a precaução com o cenário in-
ternacional seja premente, o secretário 
extraordinário da Copa em Minas Gerais, 
Sérgio Barroso, enaltece o crescimento do 
Estado nos últimos anos. Além do clima 
efusivo que traz o Mundial de Futebol, 

Minas Gerais "tem cresci-
do numa média superior à 
nacional" segundo ele. "Is-
so exige novos padrões de 
hotéis, mobilidade pública, 
turismo e inteligência para 
atender a todo o contingente 
de pessoas que vêm para cá" 
afirma. A injeção de dinhei-
ro na construção civil ajuda 
a qualificar os trabalhadores 
da área, a valorizar salários, 
a impulsionar o consumo e 
a demandar maior produ-
ção do varejo, gerando um 
ciclo virtuoso. 

Ho je , o a q u e c i m e n t o 
econômico atinge, princi-
palmente, as obras de infra-
estrutura. Como em outras 
sedes de Copa do Mundo, 
Belo Horizonte aproveita o 
momento para investir em 
transportes. Um dos projetos 
de destaque é a Linha Ver-
de, que conecta o Aeropor-
to de Confins ao centro da 
cidade em menos de 40 mi-
nutos. Também está em an-
damento uma série de obras 
•viárias, a maioria delas vi-
sando o sistema BRT (Bus 
Rapid Transit), com cerca 
de R$ 1,5 bilhão de investi-
mento. Mais R$ 146 milhões são aplica-
dos via PAC para corredores na avenida 
Dom Pedro II, ligando o centro ao Anel 
Rodoviário. 

Replicando um fenômeno nacional, o 
crescimento dessa capilaridade de trans-
portes agita também o mercado imobiliá-
rio. "Há uma demanda muito forte, com 
preço diferenciado, nos vetores para onde 
estão indo o BRT sul, como Jardim Amé-
rica, e norte, na região da Pampulha e Ci-
dade Nova" afirma Soares, cuja Habitare 
cresceu 40% em 2010 e prevê gastar R$ 
5,3 milhões em propaganda e marketing 
por ano. "Lourdes continua sendo o bair-

Adriana, da Tom Comunicação: clientes voltam a valorizar investimentos 

ro nobre, mas lugares como São Lucas e 
Castelo estão valorizando graças às obras 
para a Copa." O metrô belo-horizontino, 
que só possuí 28 quilômetros de exten-
são, t ambém tem em vistas um projeto 
de R$ 3 bilhões para a implantação de li-
nha próxima ao Mineirão, mas não deve 
ficar pronta a tempo do Mundial. 

Capacitação 
O estádio, por outro lado, não só passa 

por ampla reforma como deve ficar pronto 
antes do prazo. Anunciado em 20 de ou-
tubro como uma das sedes da Copa das 
Confederações e como casa de uma das 

Anúncio do Mineirão como uma das sedes da Copa das Confederações deve acelerar obras 

semifinais do torneio de 2014, o 
Mineirão recebe um aporte de 
mais de R$ 660 milhões e será 
gerido por meio de parcerias pú-
blico-privadas numa concessão 
de 27 anos. "Vai ser mais que um 
estádio, vai ser uma grande pla-
taforma: com uma esplanada do 
lado de fora, um grande shop-
ping em área aberta, uma pra-
ça de uso contínuo e um museu 
do futebol de 1.600 metros qua-
drados" comemora Barroso. Pró-
ximo da Pampulha, Mineirão é 
uma área residencial tradicio-
nal. Mas Soares se anima com 
as possibilidades. "Tem um en-
torno comercial próximo à ave-
nida Santa Rosa que também de-
ve valorizar" diz. 

"A cons t rução do Mineirão 
é só a parte mais visível dessa 
história" diz Adriana. "Há muito 
mais coisas acontecendo, como 
taxista aprendendo a falar inglês, 
qualificação de atendimento nos 
restaurantes etc. Os serviços de 
modo geral enxergam essa pu-
jança e t ambém começam a se 
preparar." Barroso afirma que o 
governo vai ensinar pelo menos 
mil integrantes da Polícia Militar 
a falar inglês e espanhol. "Esta-
mos definindo quais policiais e 

em que categorias vamos treinar: os que 
a tendem próximos ao aeroporto, às ca-
bines de informações, ao Mineirão',' ex-
plica. "Vamos fornecer capacitação com 
Sesi, Sebrae, Senac, em parcerias que já 
estão em discussão e devem trazer ain-
da mais cursos." 

Gustavo Jabrazi, diretor de planeja-
mento da agência Filadélfia Comunica-
ção, concorda que são os investimentos 
em infraestrutura que estimulam o mer-
cado. "Em termos de negócios, constru-
ção civil e varejo são os clientes mais in-
teressados" afirma. Focada em empresas 
privadas, são esses os tipos de cliente da 
agência que mais a ativam no momento. 

A Filadélfia tem uma carta eclética, que 
vai de revendedoras de veículos a univer-
sidades, de construtoras a cervejarias. Pa-
ra Jabrazi, essas empresas encaram even-
tos assim como um "segundo Natal" "São 
esperados 600 mil turistas estrangeiros e 
três milhões locais durante a Copa" ex-
plica. "Não podemos abrir mão de girar 
o consumo que, historicamente, costuma 
acompanhar esses números, esses even-
tos. Estamos nos preparando para isso e 

S preparando os clientes também." 
3 Ricardo Nunes, proprietário da rede 
s varejista Ricardo Eletro, concorda. Ele diz 

que a época costuma ser excelente para 
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a venda de televisores, por exemplo, e o 
calendário torna a situação ainda mais 
excepcional. "Costumamos fazer campa-
nhas violentíssimas na televisão em épo-
ca de Copa, mas 2014 vai ser diferente, 
vai ser ainda maior! Preparamos grandes 
campanhas, com crescimento de investi-
mentos em publicidade" afirma Nunes. 

Marketing esportivo 
De olho nessas possibilidades, a Fila-

délfia criou há um ano um departamen-
to focado em projetos esportivos e cultu-
rais. "Nossa área de esporte e cultura tem 
buscado com os clientes alternativas co-
mo leis de incentivo e outras oportunida-
des para desenvolver as marcas" explica 
o diretor de planejamento. Entre as em-
presas com grande potencial turístico, 
Jabrazi cita o Instituto Inhotim, o com-
plexo de arte contemporânea localiza-
do em Brumadinho, a 57 quilômetros de 
Belo Horizonte. "A nossa expectativa de 
mostrar Inhotim para o mundo é muito 
grande" diz. 

Na área esportiva, a agência atende ao 
América-MG, cujo estádio Independên-
cia também passa por reformas (R$ 50 mi-
lhões de governos do Estado e federal) e 
deve ser utilizado como CT durante a Co-
pa. Até lá, a Filadélfia prepara ações pa-
ra o centenário do clube em 2012, e uma 
das principais visa atrair investimento 
para as categorias de base. 

Segundo Adriana, da c o n c o r r e n t e 
Tom, o marketing esportivo é bastante 
evoluído no País, mas os setores que li-
dam com ações do gênero estão muito 
imersos no presente e pouco atentos ao 
futuro. "Acho que é um horizonte muito 
longe para a cultura de planejamento do 
Brasil" analisa. Entre seus clientes está 
o banco BMG, que ela cita como exce-
ção, afinal, é um dos principais players 
no patrocínio ao futebol brasileiro. Pa-
ra a instituição, a Tom fez a campanha 
"Milhões de torcedores conhecem esta 
marca. Milhões de clientes confiam nes-
te banco" lançada em agosto. Adriana 
vê em cases como esse a formação do 
expertise necessário para aproveitar as 
oportunidades da Copa. 

Outra conta esportiva da Tom é o Mi-
nas Tênis Clube, um dos mais tradicio-
nais do País. Adriana destaca a maturi-
dade com que o cliente encara as ações 
esportivas: "A Fiat é pa t roc inadora da 
equipe de vôlei do Minas e da natação, 
tudo já relacionado com o projeto olím-
pico em 2016." O gerente de marketing 
do clube é um ex-atleta olímpico, Mar-
celo Vido, que jogou basquete pela se-
leção, passou pelo Atlético Mineiro e fez 
mestrado em gestão de negócios do fu-
tebol em Liverpool. A boa relação dele 
com a Tom a judou a articular estraté-
gias diferenciadas com empresas como 
o CVC e a própria Fiat para o Minas Tê-
nis. "Ele tem noção que uma empresa 
pode fazer mais do que es tampar mar-
ca em patrocínio. Tem idéias mais sofis-
ticadas do que a simples exposição da 
marca" diz Adriana, des tacando a im-
portância do cliente na hora de decidir 
pelas ações mais eficazes. 

Apesar da cultura imediatista do bra-
sileiro, algumas agências, empresas e po-
der público têm se esforçado em realizar 
experiências de marketing esportivo em 
Belo Horizonte. Ano passado, a Coca-Co-
la realizou um evento de transmissão do 
Mundial da África em praça pública. Es-

te ano, Ambev, Kia e Claro promoveram 
uma atividade semelhante para a Copa 
América. A própria rivalidade entre os 
times de futebol da capital - que talvez 
só encontre paralelo no Grenal gaúcho 
- ajuda na elaboração de planos de mar-
keting interessantes. "Mineiro adora ver 
um jogo de futebol em bar" conta Jabra-
zi, da Filadélfia. "Se você circular por BH 
em dia de jogo, você vai ver que tem nú-
cleos de bares ligados em TV, separados 
conforme os times." Um hábito que é pra-
to cheio para parcerias com os veículos 
na adoção de campanhas. 

Mídia 
Um evento do porte da Copa exige par-

cerias ainda mais sólidas entre agências, 
clientes e veículos. "A gente não quer só 
estampar marca. A gente quer participar, 
quer levar experiência para quem estar 
ali" explica Jabrazi. Para o executivo, os 
veículos poder iam se esforçar mais em 
compreender o simples impacto visual 
de um espaço publicitário nem sempre 
é o mais interessante. "Quero que essa 
marca esteja inserida num contexto de 
forma experimental, com mais relacio-
namento" diz. Adriana faz coro à crítica: 
"Muitos veículos ainda têm problema em 
lidar com patrocínio" Segundo a publici-
tária, não raro veículos têm uma acepção 
errada de que um patrocínio esportivo é 
concorrente com um espaço comercial. 
Para ela, esse tipo de atitude influencia 
negativamente as escolhas de relaciona-
mento de uma marca - mais do que o ní-

Jabrazi, da Filadélfia: Copa será, para 
os clientes, um "segundo Natal" 

vel de exposição em si. 
Um bom entendimento de plano de 

mídia passa, necessariamente, por es-
sas questões, já que a Fifa tem máximo 
controle sobre as ações de propaganda 
e marketing relacionadas ao Mundial de 
Futebol. Todo o tipo de ação envolvendo 
marcas como "Copa do Mundo" e "Co-
pa 2014" é restrito aos 13 patrocinado-
res oficiais e aos seis parceiros da enti-
dade, todos já definidos. "Há uma série 
de dúvidas que ainda estão no ar, que 
precisam ser respondidas" diz Edson Sa-
bino, diretor comercial da Globo Minas. 

Nunes, da Máquina de Vendas: alta expectativa para vendas durante 2014 

"A Rede Globo tem um contrato esporti-
vo com a Coca-Cola, assim como a Fifa. 
Mas e outros parceiros da emissora com 
contrato anterior? Como vão funcionar 
os direitos de propriedade? Os direitos 
de arena? Os direitos de imagem?" ques-
tiona. Mesmo com a vantagem do con-
trato de transmissão da Rede Globo, as 
emissoras ainda estão à espera das ins-
truções e do modelo de negócios, que es-
tá sendo elaborado neste semestre e de-
verá ser conhecido do mercado no ano 
que vem. O grupo prepara uma comu-
nicação interna com as normas da rede 
para o tratamento dos assuntos. Mas os 
contratos de até R$ 150 milhões dos pa-
trocinadores oficiais com a Fifa não dei-
xam muitas brechas. 

Esse assunto é uma preocupação de 
todas grandes empresas brasileiras que 
ficaram de fora dos acordos de patrocí-
nio da Copa de 2014. Heavy player do 
mercado, a holding Máquina de Ven-
das, que inclui as redes de varejo Ricar-
do Eletro e Insinuante, gastou mais de 
R$ 288 milhões em mídia no ano pas-
sado e não pre tende ser mais discreta 
em 2014. "Vamos usar as alternativas, 
fazer o que for preciso, mas não pode-
mos perder as oportunidades" diz Ricar-
do Nunes. Segundo ele, se houver mais 
conversas visando parcerias regionais, a 
empresa está aberta para negociação. "Já 
patrocinamos times antes, temos expe-
riência com placas de futebol. Trabalhar 
com marketing esportivo não é proble-
ma para a gente, não" garante Nunes. Se 
não sair acordo, a Ricardo Eletro e deze-
nas de outras redes varejistas vão ter de 
usar muita criatividade nas campanhas. 
Principalmente nos pontos de venda e 
televisão, para onde se desviam todos os 
olhos em época de Copa. 

A mídia impressa passa ao largo de 
problemas como direitos de imagem e, 
portanto, pode explorar um pouco mais 
à vontade o leque de possibilidades. É o 
caso, por exemplo, da Sempre Editora, 
que publica impressos de alta circulação 
em Minas Gerais, como O Tempo e, espe-
cialmente, o Super Notícia, que vem dis-
putando o topo do ranking do IVC com a 
Folha de S. Paulo. "Com certeza teremos 
especiais e promoções" conta Fabiano 
Guerra, gerente comercial da editora. "Va-
mos fazer produtos especiais no impres-
so e no portal, e colocaremos o marketing 
para acompanhar." A empresa ainda não 
tem definidos os detalhes de planejamen-
to para a Copa, mas passa por uma série 
de reestruturações que terá efeito dire-
to daqui a três anos. A equipe passa por 
modificações internas e o parque gráfi-
co se prepara para sua "segunda fase de 
ampliação - a primeira foi há dois anos, 
para atender também ao mercado exter-
no" diz Guerra. 

Enquanto veículos, agências, empre-
sas e setor público discutem e se pre-
param para as possibilidades de 2014, 
o público vai curtindo a agenda lotada 
de eventos, dentro e fora do Brasil, até 
o grande momento do futebol mundial. 
Afinal, uma cidade precavida e equipa-
da de bons hotéis, infraestrutura, servi-
ços e mercado tem tudo para propagar a 
fama acolhedora de Minas Gerais. "Mi-
neiro é reconhecido por sua hospitali-
dade e cordialidade, e isso é um ponto 
muito forte para gente" defende Jabrazi. 
"Somos bons nisso. Receber bem, tratar 
bem e celebrar bem." 
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem Especial: Oportunidades da Copa, São Paulo, p. 20-21, 7 nov 2011.




