
Despertando uma nova vocação 
Com a realização da Copa, ampliando os setores de serviços, turismo 
e agroindústria, Cuiabá espera renovar a matriz econômica do Estado 

Por RODRIGO MANZANO 

Cuiabá respira a Copa do Mundo de 
2014. Aliás, só o fato de sediar a Copa 

representou, para a população cuiabana, 
uma espécie de vitória com clima de fi-
nal de campeonato: preferida em relação 
a Campo Grande, houve festa na cidade, 
com palco e show para os cuiabanos co-
memorarem, logo após anunciada co-
mo uma das duas cidades-sede da região 
Centro-Oeste do País (a outra é Brasília). 
"Você ligava a televisão e todo anunciante 
falava de copa. Parecia um dia das mães" 
lembra Luiz Gonzaga Júnior, o Júnior Bra-
sa, presidente da cuiabana Genius. A eu-
foria, contudo, não terminou tão logo a 
poeira da festa se assentou. Hoje ainda é 
possível notar o envolvimento da popu-
lação local com a Copa, com adesivos nos 
carros, nos estabelecimentos comerciais 
e com a certeza de que o torneio deixa-
rá, para a cidade, um legado mais dura-
douro que as poucas partidas que serão 
realizadas ali. 

Parte dessa euforia, é bom lembrar, de-
ve-se ao fato de que Cuiabá sempre es-
teve na agenda econômica brasileira por 
causa do agronegócio, cuja participação 
no PIB estadual é maior que a do setor in-

dustrial. O que Cuiabá deseja, com a re-
alização da Copa do Mundo, é ser reco-
nhecida como uma capital metropolitana, 
com habilidade para novos negócios e vo-
cação para o turismo. "Tratamos a Copa 
como um upgrade, algo que chegou para 
puxar para cima os investimentos que já 
vínhamos programando. Os investimen-
tos vão produzir um impacto no consu-
mo da baixada cuiabana, porque gerará 
emprego, consumo, salário..., isso tem um 
efeito retroalimentador do caixa do Esta-
do" explica Eder Morais, secretário esta-
dual extraordinário para a Copa. Entre as 
principais obras — já licitadas ou em pro-
cesso de planejamento — previstas para 
a capital do Mato Grosso, estão o serviço 
de VLT, estimado em R$ 1,1 bilhão, além 
de obras viárias e a reconstrução do Es-
tádio José Fragelli, o Verdão, orçada em 
R$ 596,7 milhões. Para a iniciativa priva-
da, os setores mais atraentes são o hote-
leiro, cujo montante de investimentos pa-
ra a Copa deve chegar a R$ 225 mi, e o de 
serviços, receptivo e turismo, devido à la-
tente vocação ecológica da região, próxi-
ma à Chapada dos Guimarães. "É a gran-
de oportunidade, em síntese, de dar uma 

cara de metrópole para região de Cuiabá" 
afirma Morais. 

Comunicação 
O mercado de agências de propagan-

da e de veículos tem respondido bem a 
essa euforia. "Foi uma reação em cadeia" 
conta Júnior Brasa. "O mercado publicitá-
rio está muito aquecido, estamos sentin-
do isso todo mês. Somos assediados por 
novos anunciantes querendo fazer algu-
ma coisa e por outros que estavam para-
dos ou que nunca anunciaram e querem 
investir em comunicação" relata. "O mer-
cado já vinha em um equilíbrio bacana, 
mas com o resultado da Copa ele aqueceu 
ainda mais',' completa. Outras duas agên-
cias cuiabanas também sentiram o efeito 
positivo da Copa, não apenas no merca-
do, mas internamente. A ZF Comunicação 
muda-se, nos próximos meses, para uma 
nova sede. Abandona a atual, de 280 me-
tros quadrados, para outra, de 1.200 me-
tros quadrados, ampliando também seu 
leque de serviços. As agências Gonçalves 
Cordeiro e GMA Propaganda fundiram-
-se, em setembro, criando a nova GMA 
Cordeiro, t ambém com vistas à partici-

pação mais forte diante das oportunida-
des que a Copa vai produzir em Cuiabá. 

"Estamos totalmente voltados para a 
Copa',' afirma Ziad Fares, presidente da ZF 
Comunicação. Segundo ele, com a reali-
zação da Copa no Mato Grosso, as agên-
cias precisarão entender, de uma maneira 
mais ampla, as necessidades dos clientes, 
oferecendo soluções para além da veicu-
lação publicitária tradicional. A meta da 
ZF é que ela aumente o faturamento em 
ações de no-media, chegando a 50% de 
ações publicitárias tradicionais e os ou-
tros 50% em assessoria de comunicação, 
promoção, eventos e digital. Hoje, o fatu-
ramento é, respectivamente, 80% concen-
trado em propaganda. Com a Copa, afir-
ma Ziad, "a ZF, que era especificamente 
uma agencia de publicidade, vai ser uma 
agencia 360°'! Entre as contas atendidas 
pela ZF está a Renosa, fabricante da Co-
ca-Cola em Cuiabá, para quem a agên-
cia já está a tuando em promoção, na re-
alização local da Copa Coca-Cola. "Nós 
não só queremos atender o mercado lo-
cal e os clientes que já estão aqui, como 
tenho interesse nas agências de São Pau-
lo que vão procurar parceiros regionais" 
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Júnior Brasa, da Genius: a Copa parece um "dia das mães" 

do" diz. Antecipar o calendário, segundo 
o executivo, permite aproveitar melhor o 
momento positivo da cidade, já que, em 
si, o torneio dura apenas 30 dias e, de fa-
to, Cuiabá participará apenas nas fases 
iniciais. "Tenho conversado com vários 
setores, todo mundo está se preparando 
e localizando como eles podem capitali-
zar com o evento" afirma. 

Investimento público 
O retorno do investimento público, es-

pera-se, virá por meio de novos negócios 
e do fortalecimento de novos segmentos 
econômicos na cidade, afirma Eder Mo-
rais, secretário estadual extraordinário pa-
ra a Copa. "O setor de prestação de servi-
ço, com certeza, vai ganhar uma muscula-
tura maior. O setor de indústria, também: 
hoje já há uma transformação na matriz 
econômica do Estado, no ponto de vista 
do processamento de produtos primários 
que são produzidos aqui" explica Morais. 
A diversificação do matriz econômica do 
Mato Grosso, de acordo com o secretário, 
tem como objetivo evitar a vulnerabilida-
de local em relação ao mercado interna-
cional. "Qualquer crise hoje no agrone-
gócio, no mercado de commodities, afe-
ta a economia mato-grossense. Enquanto 
outros estados do País estão bem econo-
micamente, vamos dizer assim, às vezes, 
nós enfrentamos problemas aqui, princi-
palmente ligados ao câmbio" exemplifica. 

As obras previstas no plano em execu-
ção tem como meta corrigir problemas 
crônicos da cidade, cujos investimentos 
seriam mais difíceis se não fosse a rea-
lização da Copa do Mundo. "Não só os 
cuiabanos, mas todos os mato-grossen-
ses têm expectativas a respeito do lega-
do que a Copa vai deixar" af i rma Mo-
rais. Para investir, afirma o secretário, 
"o estado construiu uma capacidade fi-
nanceira com muita austeridade fiscal 
e à custa de suor e lágrima do povo ma-
to-grossense" portanto, segundo ele, o 
legado "é a recompensa que nós pode-
remos ter no futuro" O alinhamento po-
lítico entre o governo estadual e fede-
ral (a prefeitura participa apenas com a 
cessão de funcionários técnicos), con-
tribui mui to para que os invest imen-
tos públicos sejam realizados. "Se nós 
pe rdêssemos essa opor tun idade , não 
acredito em momen to da história que 
conseguiríamos realizar todas as obras 
que estão programadas" afirma Morais. 
"A sociedade vai ver a Copa do Mundo 
não pelos jogos que acontecerão aqui, 
mas como uma melhoria na sua quali-
dade de vida" finaliza. 

Carlos Dorileo, da Record local, acredita em projetos inovadores sobre o evento 

afirma Fares, prevendo que a dimensão 
nacional da Copa do Mundo vai estimular 
parcerias entre as agências do eixo Rio-
-SP e das cidades-sede do campeonato. 

Já Rodrigo Timotheo, diretor de cria-
ção da GMA Cordeiro, entende que os in-
vestimentos em obras vão gerar um ciclo 
positivo de consumo e investimento em 
comunicação. "Onde tem consumo tem 
publicidade" sentencia. "E onde tem pu-
blicidade tem consumo" completa. Para 
ele, a Copa veio incrementar essa onda 
positiva da economia local e o próximo 
passo é abrir os diálogos com os clientes, 
para que eles possam aproveitar as opor-
tunidades da realização da Copa na cida-
de. "O mais importante, nesse momento, 
é reconhecer o entusiasmo da população 
e identificar possibilidades para o merca-
do" afirma Timotheo. 

Júnior Brasa, da Genius, se debruçou 
sobre os efeitos da Copa na África do Sul, 
em 2010, para preparar a agência para a 
Copa 2014. "Assim como aconteceu lá, 
onde a população se beneficiou de uma 
herança muito positiva, acho que Cuia-
bá vai ser um fenômeno" prevê. 

a Copa Centro-América, cujo foco é em 
futebol amador na fase escolar. Além dis-
so, já há uma preocupação de acompa-
nhamento das obras locais, por meio de 
cobertura editorial e projetos nas áreas 
de mobilidade, turismo. "Queremos di-
vulgar Cuiabá para o resto do mundo", 
entusiasma-se. 

Carlos Eduardo Dorileo Carvalho, di-
retor comercial do Grupo Gazeta — for-
mado pelo Jornal Gazeta, pela TV Gaze-

ta, afiliada da Rede Record, pela CBN lo-
cal e pelo site Gazeta Digital — acredita 
que a Copa, independente dos direitos 
de transmissão reservados à concorren-
te, pode gerar bons negócios para todos 
os veículos de comunicação. O grupo já 
prepara a oferta de cross media para o 
período, que começará a ser comerciali-
zada em 2013. Para Dorileo, as mídias do 
grupo que mais podem se beneficiar da 
Copa em Cuiabá são o jornal e as emis-
soras de rádio. "Todo o pessoal de ma-
rketing das empresas de varejo, de indús-
tria e de comércio em Cuiabá está com os 
olhos voltados para a Copa" afirma Dori-
leo. "Juntos, vamos encontrar e aprovei-
tar as oportunidades que estão surgin-

Projetos de mídia 
Já está em curso, na capital, um projeto 

que alinhou veículo, agência e anuncian-
te, com foco na Copa do Mundo. Trata-se 
de uma parceira entre a Rede Matogros-
sense de Televisão, afiliada da Rede Glo-
bo, a agência Genius e a Maxvinil Tintas, 
um relevante anunciante local. O projeto 
pretende escolher pontos da cidade para 
pintá-los, expandindo o conceito de mí-
dia e dando visibilidade para a indústria 
de tintas. Para isso, serão convidados ar-
tistas locais a criarem os motivos das pin-
turas. "Nosso objetivo é revisar a cidade, 
estimulando o turismo de forma criativa" 
explica Cícero Mariano Sá, gerente de ma-
rketing da Rede Matogrossense. "A Copa, 
como um evento presencial, é uma opor-
tunidade muito adequada para ações de 
no-media" justifica Brasa. 

A Rede Matogrossense está em fase 
de planejamento, mas destaca que vem 
investindo no esporte local e em ações 
de re lac ionamento que visam fortale-
cer o mercado local, in tegrando a po-
pulação em torno da Copa do Mundo. 
Cícero Mariano Sá cita, como exemplo, 
a Corrida de Reis, duas copas de futsal, 
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem Especial: Oportunidades da Copa, São Paulo, p. 36-37, 7 nov 2011.




