
evento mesmo sem recursos para assistir 
aos jogos. "Sem dinheiro para hospedar-se 
em hotéis, esses visitantes se alojarão nas 
residências de parentes, que, consequen-
temente, precisarão aumentar o consumo 
em nossos supermercados" argumenta. 

Estímulo ao turismo 
Espaço destinado a receber os jogos da 

Copa 2014 programados para Natal, a Are-
na das Dunas está sendo construída no sis-
tema de PPP (Parceria Público-Privada), 
estabelecido entre o governo do Rio Gran-
de do Norte e a empreiteira OAS. Exigirá 
investimentos superiores R$ 400 milhões, 
terá 42 mil lugares — dez mil deles provi-
sórios —, e, oficialmente, deve ser inaugu-
rada no final de 2013. 

A arena teve suas obras iniciadas há 
pouquíssimo tempo, e existe quem consi-
dere lento o atual ritmo de suas obras, mas 
já começa a gerar negócios para empre-
sas locais de comunicação: caso da agên-
cia Criola, selecionada para criar a iden-
tidade visual da Arena das Dunas. "Será 
um espaço multiuso, por isso desenvol-
vemos uma marca que fosse não somente 
a representação do projeto arquitetônico, 
nem tivesse relação apenas com futebol, 
mas pudesse ser lida de maneira indivi-
dual a partir das visões pessoais do con-
ceito do 'entretenimento'" observa Re-
nato Quaresma, sócio-diretor da Criola. 

Além da Arena das Dunas, o projeto de 
infraestrutura da Copa do Mundo atual-
mente em implantação em Natal inclui 
apenas algumas poucas obras viárias, e 
um novo terminal aeroportuário na re-
gião metropolitana (o primeiro do país 
concedido em licitação à iniciativa pri-
vada). Porém, de acordo com Demétrio 
Torres, secretário extraordinário para as-
suntos relativos à Copa do Mundo 2014 
do governo do Rio Grande do Norte, "a 
Copa já está trazendo benefícios para Na-
tal, cujo principal negócio é o turismo" 

Ao menos no quesito quantidade de lei-
tos de hotéis, a estrutura local para o aten-
dimento dessa atividade turística é já bem 
robusta: Natal é provavelmente a capital 
de um Estado brasileiro onde, na quanti-
dade de leitos per capita, supera inclusive 
destinos turísticos muito mais tradicionais, 
como o Rio de Janeiro. A cidade, estima o 
governo do Rio Grande do Norte, recebe, 
nas temporadas de verão, cerca de 500 mil 
turistas e, durante a Copa, deve hospedar 
outros 360 mil. 

Impactos e indagações 
Já extremamente relevante para a eco-

nomia local, o turismo pode fortalecer-se 
ainda mais em Natal, porque a Copa do 
Mundo deve expor, em âmbito global, a 
marca de uma cidade há algum tempo 
visitada por quantidade muito maior de 
estrangeiros, hoje mais exíguos em fun-
ção das dificuldades nas economias de 
regiões como Estados Unidos e Europa. 
Antes da crise econômica de 2008, muitos 
desses estrangeiros não apenas visitavam 
a capital potiguar, mas ali compravam re-
sidências de veraneio; entre eles, muitos 
escandinavos, que buscavam clima qua-
se radicalmente oposto àquele dominan-
te em seus países de origem (e também no 
fato de ser Natal uma das cidades brasilei-
ras mais próximas da Europa). 

Para Rogério Nurmberger Nunes, só-
cio-diretor da agência RAF e presidente 
do Sinapro RN (Sindicado das Agências 
de Propaganda do Rio Grande do Norte), 

Uma certeza entre 
algumas dúvidas 
Indefinições provisórias nas obras e atraso não comprometem engajamento 
do mercado local e planejamento para capitalizar o evento de maneira eficiente 

Por ANTONIO CARLOS SANTOMAURO 

Até há bem pouco tempo, muitos habi-
tantes da capital potiguar pareciam não 

acreditar na viabilidade da inclusão de sua 
cidade entre as sedes da Copa do Mundo 
programada para o Brasil. Mesmo hoje, 
ainda é possível ouvir algumas vozes que, 
fundamentadas especialmente nas inde-
finições relativas ao cronograma do pro-
cesso de implementação das obras pro-
gramadas para o evento — problema, ali-
ás, comum à grande maioria das cidades 
definidas como sedes —, ainda duvidam 
dessa possibilidade. 

Porém, mesclando iniciativas de comu-
nicação com apelos políticos — como pai-
néis de mídia exterior e assembleias públi-
cas destinadas a discutir seus projetos —, 
a prefeitura de Natal torna essa realidade 
cada dia mais palpável. É, ainda, auxilia-
da nessa tarefa por empresas locais, agora 
mais atentas à presença da Copa em Natal. 

Caso da UnP (Universidade Potiguar), 
que agora oferece cursos muito vincula-
dos a essa presença, como eventos e ho-
telaria. E, para anunciá-los, vale-se de ex-
pressões — como "ser um titular" —, asso-
ciadas ao futebol. "Muitas empresas locais 
duvidaram da realização da Copa em Na-
tal, e demoraram a associar-se ao evento" 
reconhece Philip Cook, diretor comercial e 

de relacionamento dessa instituição. "Nós 
trabalhamos com prazos mais longos — es-
ses novos cursos têm duração de 2,5 anos 
—, e precisamos realizar antecipadamen-
te essa associação com a Copa" comple-
menta o diretor da UnP, atualmente com 
30 mil alunos, uma das maiores instituições 
de ensino privadas do Nordeste brasileiro. 

A SuperShow — rede supermercadista 
composta por lojistas independentes, po-
rém com processos de compras e marketing 

centralizados —, já destaca a Copa em fo-
lhetos e anúncios. Com 26 lojas na chama-
da Grande Natal, essa rede "aproveitará ao 
máximo o efeito Copa" afirma o diretor-pre-
sidente Waldir Farias de Azevedo. A maio-
ria das lojas da SuperShow está localizada 
em regiões habitadas por consumidores de 
menor poder aquisitivo, que, na opinião de 
Azevedo, durante a Copa, receberão pa-
rentes e conhecidos de outras regiões do 
Estado, interessados em viver a euforia do 

Torres, da secretaria extraordinária da Copa: muitas oportunidades no setor de turismo 

Governo promove divulgação da Copa na capital do Rio Grande do Norte por meio de campanhas e assembleias públicas 
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embora deva aumentar a quantidade de 
turistas de outros países durante a Copa, 
benefícios mais duradouros — como o 
posterior reaquecimento do interesse des-
ses estrangeiros pelo mercado imobiliário 
local —, dependem também da evolução 
da conjuntura econômica internacional. 
"Haverá europeus interessados em inves-
tir aqui, adquirir aqui uma segunda resi-
dência, caso prossiga atual conjuntura da 
economia europeia?" indaga. 

Pode-se, porém, contar com um incre-
mento de negócios publicitários a partir 
da aproximação da Copa do Mundo ao 
menos pelo aprofundamento do envol-
vimento do público local com o evento, 
crê Marcus Aragão, diretor-geral da agên-
cia Aragão. "A publicidade será favorecida 
pelo clima de entusiasmo que se instala-
rá na cidade" ele prevê. "Haverá mais ne-
gócios não apenas para o trade turístico, 
mas também para quem trabalha com o 
consumidor local, pois, assim o como re-
ceio de uma crise inibe consumo, o entu-
siasmo o impulsiona" argumenta Aragão. 

Arturo Arruda, diretor da agência Art&C 
cita o setor imobiliário como aquele que, as-
sim como a atividade turística, mais prova-
velmente reforçará seus investimentos pu-
blicitários em decorrência da Copa em Na-
tal. "E o setor imobiliário aquece simultane-
amente o varejo de materiais de construção, 
também importante para o mercado local" 
ele destaca. "Os supermercados não devem 
elevar muito seus investimentos: eles já re-
alizam muitas promoções, e deverão ape-
nas associá-las ao evento" 

Apelo esportivo 
A possibilidade da Copa em Natal serviu 

também para fortalecer a decisão de cria-
ção de uma das primeiras agências locais 
de marketing esportivo: a Dez, fundada no 
final de 2009 por Alan Oliveira, anteriormen-
te presente no mercado potiguar de comu-
nicação através de uma empresa própria de 
assessoria de imprensa. Além de assessorar 
atletas e equipes na busca de patrocínios — 
entre eles, o ABC, um dos mais populares 
clubes de futebol do Estado —, a Dez de-
senvolve projetos para marcas e promove 
eventos (caso de um prêmio aos melhores 
do esporte local patrocinado pela Ambev). 

Apesar de bem mais nova, comparada 
à empresa de assessoria de imprensa inte-
grante do mesmo grupo, criada nove anos 
antes, a Dez já obtém um volume de recei-
ta superior: "Cerca de 60% de meus negó-
cios provêm hoje do marketing esportivo" 
conta Oliveira. 

E o marketing esportivo começa a ser 
mais trabalhado em Natal pelo próprio po-
der público: a prefeitura local desenvolve 
atualmente o projeto de um torneio de fu-
tebol amador denominado "Copa Natal" 
Assim como o nome, também a quantida-
de de equipes envolvidas nessa competição 
— 32, mesmo número de participantes da 
Copa do Mundo —, não é casual. 

No início de 2012, essa mesma prefei-
tura promoverá um evento internacional 
de futebol envolvendo equipes compostas 
por jogadores com idade inferior a 18 anos 
de algumas das principais equipes do fute-
bol brasileiro e internacional. "Buscaremos 
parceiros privados para apoiarem esses 
projetos" diz Rodrigo Cintra, secretário de 
esporte, lazer e Copa do Mundo de Natal. 

Definida este ano em R$ 12 milhões, a 
verba de comunicação da prefeitura de Na-
tal ainda não inclui destinações específicas 
para projetos relacionados a Copa do Mun-

do, mas já gera algumas ações associadas 
ao evento, como um grande painel, com o 
formato de um jogador, instalado em um 
espaço público do município. "Estamos 
começando a montar uma equipe de pro-
fissionais — de áreas como publicidade e 
jornalismo —, para atuar mais na comu-
nicação de Copa do Mundo" conta Cintra. 

Promoção e mídia 
Ferramentas de comunicação antes me-

nos exploradas devem ganhar mais espaço 
com o desenvolvimento de projetos relacio-
nados à Copa do Mundo em Natal; caso não 
apenas do marketing esportivo, mas de to-
do o composto do marketing promocional. 

O próprio Arruda, da Art&C, há dois 
anos tornou-se sócio da agência de pro-
moções Nação. "Por enquanto, ainda não 
se investe muito em marketing promocio-
nal no mercado local, até porque a mídia 
aqui ainda é barata. Mas, com a elevação 
dos custos de mídia, a pulverização dos 
meios, e a chegada Copa, esse investi-
mento deve crescer" projeta. 

Também Raphael Damasio, sócio-di-
retor da agência de promoções Trupe, vê 
na Copa fator capaz de ampliar os investi-
mentos nessa ferramenta. "Estamos man-
tendo contatos com agências nacionais 
visando implementar aqui ações promo-
cionais desenvolvidas por alguns clientes 
nacionais para o evento" ele conta. 

Criada há apenas dois anos, a Trupe já 
inclui em seu portfólio ações para marcas 
como TIM, Estácio e McDonald's. Mas, es-
pecialmente entre os anunciantes locais, re-
lata Damasio, ainda não há demanda para 
possíveis ações de Copa, mesmo porque é 
necessário aguardar definições mais exatas 
sobre as questões referentes aos direitos au-
torais relacionados ao evento. 

A mídia, pelo menos quando afiliada da 
Globo — detentora dos direitos de transmis-
são da Copa para o Brasil —, deve aguar-
dar inclusive orientações da rede para ver 
se há a possibilidade de criação de projetos 
locais capazes de gerar receita sem confli-
tarem com os interesses dos patrocinado-
res nacionais dessa transmissão. 

Mas na Inter TV Cabugi — afiliada da 
Globo no Rio Grande do Norte —, a Co-
pa deve gerar mais negócios de várias ma-
neiras: primeiramente, porque a emissora 
recebe taxas pela veiculação da publicida-
de net em seu mercado (e, previsivelmen-
te, na época de Copa a detentora dos di-
reitos de transmissão terá maior deman-
da publicitária). Depois, porque a possí-
vel maior audiência dessa rede durante o 
evento ampliará também o público de sua 
programação local. 

E, de acordo Milton Fabrício, gerente 
comercial da Inter TV Cabugi, "a Copa 
ampliará os investimentos de várias em-
presas em nosso mercado, e isso incen-
tivará o comercial local a destinar mais 
recursos à comunicação" 

Mesmo sem transmitir a Copa, a Rede 
Tropical — grupo no qual há uma emisso-
ra de TV afiliada da Record —, também po-
de colher dividendos pela presença da Co-
pa em Natal, prevê o diretor comercial Fer-
nando Eugênio. Para ele, haverá nesse mer-
cado um clima de otimismo e um aumento 
de consumo capazes de favorecer vários ve-
ículos e meios de comunicação. "E nós, sem 
ferirmos direitos autorais, geraremos opor-
tunidades para destacar empresas mais in-
teressadas em associar-se a esse evento. Por 
exemplo, a partir de projetos relacionados à 
cultura local" pondera Eugênio. 

Oliveira, da Dez: realização da Copa estimulou expansão da agência para marketing esportivo 

Aragão: clima de entusiasmo deve favorecer o mercado da comunicação 
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem Especial: Oportunidades da Copa, São Paulo, p. 32-33, 7 nov 2011.




