
Vai rolar a festa 
A capital baiana empresta o típico otimismo à realização da Copa, euforia já percebida 
no mercado publicitário, cujo planejamento deve priorizar promoção e eventos 

Por ANTONIO CARLOS SANTOMAURO 

Fonte Nova, o estádio oficial da Copa em Salvador: investimentos de R$ 591,7 milhões 

Muita expectativa cerca a realização 
da Copa do Mundo na Bahia. Não 

sem motivos: afinal, o brasileiro parece 
ver nesse torneio acima de tudo um mo-
tivo para festas e comemorações, e pou-
cos brasileiros são tão festivos quanto o 
povo baiano. 

Esse povo também se identifica muito 
com o futebol, discutido no dia a dia de 
baianos das mais diversas idades e clas-
ses sociais. As equipes futebolísticas do 
Estado sempre atraem grandes públicos 
aos estádios, e o documentário Bahea, Mi-

nha Vida — focado na trajetória da mais 
popular dessas equipes —, em sua estreia 
em alguns cinemas locais, há dois meses, 
foi visto na capital baiana por público su-
perior àquele presente à última seqüência 
da série Harry Potter, uma das principais 
franquias do cinema mundial . 

Ancorado nesse sólido potencial de 
envolvimento, o poder público local já 
desenvolve uma intensa rotina de ações 
relacionadas à Copa: em dezembro, pro-
moverá a terceira edição do Fórum Co-
pa Bahia — evento focado na discussão 
dos preparativos para o evento — e, na 
seqüência realizará, pela primeira vez, 
o Fórum Mundial do Esporte e o Fórum 
Jurídico do Esporte. "E ainda neste ano, 
o selo que nos mostra como cidade-sede 
da Copa deve entrar em todas as peças 
de comunicação da área de tur ismo do 
governo estadual" adianta Márcio Lima, 
coordenador de promoção e eventos da 
Secopa-BA (Secretaria de Assuntos para 

Copa do governo baiano). 
Aliado a personal idades locais, esse 

mesmo poder público até tentou trazer 
para Salvador o jogo de abertura da Co-
pa (antes de tal primazia ser concedida 
a São Paulo): no início do ano, em pai-
néis de mídia exterior colocados na ca-
pital baiana, essa solicitação foi feita por 
gente como Ivete Sangalo e Daniela Mer-
cury. Na internet, outras 30 mil pessoas 
reforçaram esse pedido. "Essa campanha 
não custou nada: depoimentos, criação, 
produção e espaços de veiculação, tudo 
foi cedido por interessados em ter Salva-
dor como sede da abertura" conta Lima. 

O privilégio da abertura da Copa não 
foi dado a Salvador: ficou com São Pau-
lo. Mas a capital baiana receberá seis jo-
gos do evento (é superada nesse quesito 
somente pelo Rio de Janeiro e por Brasí-
lia). Poderá até mesmo receber jogos da 
seleção brasileira. 

E, de acordo com Lima, já em 2012 a 
Secopa do Estado deverá ter uma verba 
específica para promoção e marketing; 
mas mesmo este ano, quando ainda não 
há a formalização desses recursos, des-
tinará a essa atividade aproximadamen-
te R$ 1,5 milhão. 

Parte desse montan te foi t rabalhado 
pela Leiaute, provavelmente a agência 
baiana já mais envolvida com a comuni-
cação dos projetos em desenvolvimen-
to para a Copa do Mundo, pois, além de 
trabalhar tanto com o governo municipal 
quando com o estadual, atende à opera- Relógio de contagem regressiva para a Copa desenvolvido pela agência Leiaute 

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.



dora Arena Fonte Nova (empresa respon-
sável pela administração do estádio onde 
acontecerão os jogos da Copa programa-
dos para Salvador) 

Por enquanto, a Leiaute realizou ape-
nas ações pontuais para a Copa, como 
um anúncio da Arena Fonte Nova, e de-
sign do relógio colocado em frente a esse 
estádio quando faltavam exatos mil dias 
para o evento. "Não tenho, porém, dúvi-
das: a Copa gerará negócios para a Leiau-
te, para outras agências, para toda a in-
dústria de comunicação da Bahia" prevê 
Sidonio Palmeira, presidente da agência. 

"Esportetenimento" 
Com as obras da Arena Fonte Nova já 

em estágio bastante adiantado, a Bahia 
se prepara para receber outros grandes 
eventos esportivos, além da Copa. É forte 
candidata a sede da Copa das Confede-
rações (depende apenas de cumprir um 
cronograma mais rigoroso), está já con-
firmada como sede do torneio de futebol 
da Olimpíada que ocorrerá no Rio de Ja-
neiro em 2016, e deve participar também 
da Copa América de Futebol e da Para-
olimpíada (respectivamente, em 2015 e 
2017). "Esses vários eventos gerarão uma 
megaexposição midiática para a cidade" 
destaca Leonel Leal Neto, gestor do pro-
jeto de Copa do Mundo. 

Segundo ele, Salvador não perderá a 
opor tunidade de associar seus eventos 
mais tradicionais à Copa: "Pensamos em 
promover, durante o evento, algo como 
um Carnacopa. O público que virá para cá 
assistir aos jogos vai querer ver também 
atrações como Ivete Sangalo e Olodum." 

Mas, talvez até em decorrência da Co-
pa, essa integração entre entretenimento 
musical e esporte se torne desde já bas-
tante explícita no mercado baiano da co-
municação: já consolidada no primeiro 
destes dois segmentos — no qual traba-
lha a carreira de artistas como Claudia 
Leitte e banda Asas de Águia —, a em-
presa NER Entretenimento passou este 
ano a ser responsável pelos projetos co-
mercial e de marketing do torneio esta-
dual de futebol, e pelos interesses nessa 
área de 11 das 12 equipes que dele parti-
cipam (a exceção é a equipe do Vitória). 

Nei Ávila, sócio-diretor da NER, con-
sidera a experiência de sua empresa no 
mercado do entretenimento valiosíssima 
para sua atual incursão na área do mar-
keting esportivo: "Desenvolvemos para o 
campeonato de futebol um projeto muito 
profissional, no qual cuidamos até mes-
mo de detalhes como o desenho das ca-
misas das equipes" ele conta. 

Ávila prevê: o intenso calendário de 
eventos esportivos programado para Sal-
vador até 2017 — quando acontece a Pa-
raolimpíada — aquecerá bastante os in-
vestimentos em marketing esportivo no 
mercado baiano. "E nós estamos desen-
volvendo projetos com outras modalida-
des esportivas, além do futebol." 

Também a agência de marketing pro-
mocional Agogô conta hoje com uma uni-
dade dedicada ao trabalho com esportes, 
em modal idades como futebol de rua, 
beach soccer e skate. "Esses esportes po-
dem ser trabalhados em projetos relacio-
nados à Copa do Mundo ou à Olimpía-
da" crê Fred Boat, diretor dessa agência. 

Com um portfólio no qual já há vá-
rias ações relacionadas à Copa — como 
a segunda edição do Fórum Copa Bahia 
e a participação do Estado no sorteio das 

chaves das eliminatórias —, a Agogô, afir-
ma Boat, tem um diferencial favorável na 
disputa pelas ações desenvolvidas pelas 
grandes marcas para esse evento, porque 
mantém presença direta não apenas em 
Salvador, mas também em Fortaleza e Ara-
caju. "Visitarei todos os grandes patroci-
nadores da Copa, mostrarei a eles que te-
mos hoje uma base bem distribuída pelo 
Nordeste" ele conta. 

Lições da mãe África 
Eventos devem constituir ingredientes 

básicos também nos projetos de comu-
nicação desenvolvidos pela Rede Bahia, 
grupo controlador, entre outros veículos, 
das emissoras de TV afiliadas da Globo 
localizadas no mercado baiano, mas tam-
bém da empresa iContent, responsável 
por eventos como o Festival de Verão de 
Salvador (hoje incluído na grade de pro-
gramação nacional da própria Globo). 
"E os períodos de intervalo entre os jo-
gos abrem grandes oportunidades para 
eventos" lembra Dante Iacovone, diretor 
superintendente da Rede Bahia. 

E, antes mesmo da Copa, a Rede Bahia 
aprofunda sua vinculação ao futebol: es-
te ano, suas emissoras de TV passaram a 
transmitir o campeonato baiano da mo-
dalidade (antes exibido pela afiliada lo-
cal da Rede Record). "O futebol é uma 
paixão no Estado" diz Iacovone. "Mas, 
por enquanto, ainda não começamos a 
trabalhar nosso projeto de Copa" ele diz. 

Assim como a Rede Bahia ainda não 
criou seu projeto de Copa, a agência de 
marketing promocional Marcativa — mes-
mo tendo em seu portfólio de clientes 
empresas com a Ambev, com evidente 
interesse nesse evento —, por enquanto 
não foi demandada para esse gênero de 
projetos, conta Aline Lasza, sócia-dire-
tora de atendimento. Mas, apostando na 
chegada de tais demandas, a Marcativa já 
se prepara para elas: "Fui à Copa do ano 
passado, na África, justamente para ava-
liar como esse evento pode ser trabalha-
do em ações promocionais" conta Aline. 

Há, porém, na Bahia, quem já tenha vi-
vido na África não somente a experiência 
de assistir a uma Copa, mas mesmo de 
participar da comunicação de um evento 
correlato: caso da Engenhovo, que man-
tém há cerca de seis anos um escritório 
em Angola, e por intermédio dele desen-
volveu no ano passado as ações de divul-
gação da Copa da África (principal tor-
neio de seleções do futebol africano, en-
tão realizado naquele país). 

Fe rnando Passos, pres idente dessa 
agência prevê: durante a Copa do Mun-
do, as empresas do mercado publicitá-
rio baiano serão muito demandadas pa-

ALine Lasza, da Marcativa e sua sócia, Aline Brawh: foco em promo 

Lima, da Secopa: verba de RS 1,5 milhão 
para promoção e marketing em 2011 

cabe à inteligência do grupo desenvol-
ver as oportunidades para atrair anun-
ciantes" argumenta Simões. 

Em parceria com outros veículos do 
Nordeste brasileiro, o grupo A Tarde — 
no qual, além do jornal do mesmo no-
me, há veículos como o jornal Massa!, 
portais de web e rádio — já desenvolveu 
ao menos um projeto relacionado à Co-
pa 2014: a revista Nordeste - A Bola da 
Vez, que no ano passado circulou encar-
tada no jornal A Tarde e em jornais dos 
demais Estados da região nas quais esse 
evento terá jogos (Pernambuco, Ceará e 
Rio Grande do Norte). Com uma avalia-
ção dos projetos e do legado da Copa pa-
ra esses quatro Estados, essa publicação 
deve ter continuidade. 

E, se ainda não há na Bahia muitas em-
presas desenvolvendo comunicação foca-
da na Copa, algumas ao menos já prepa-
ram produtos específicos para o evento: 
a Unijorge, conta a gerente de marketing 
e comunicação Gabriela Tourinho, estru-
turou uma equipe dedicada ao desenvol-
vimento de cursos de curta duração as-
sociados à presença da Copa no Estado, 
e brevemente começará a oferecê-los. 

Integrante do grupo mult inacional 
Whitney, a Unijorge atende atualmente 
aproximadamente 19 mil alunos, e de-
verá desenvolver também comunicação 
relacionada à Copa 2014; na edição an-
terior desse evento, além de preparar lo-
cais aonde seu público pudesse assistir 
aos jogos de maneira mais adequada, vei-
culou uma campanha publicitária com o 
slogan "A Unijorge torce por você" (óbvia 
alusão à torcida pela seleção brasileira). 
"E já investimos em futebol: patrocina-
mos diversos programas esportivos de 
rádio, e realizamos ações promocionais 
em estádios aonde ocorrem jogos',' con-
ta Gabriela. 

ra ações promocionais: "Esse mercado é 
muito dependente do varejo, segmento 
sempre muito promocionado" justifica 
Passos (cujo grupo de empresas inclui 
também a agência de promoções Plural). 
E ele afirma não ter dúvidas sobre a capa-
cidade da Copa de gerar novas e impor-
tantes oportunidades de negócios para 
esse mercado: "Esse evento gera otimis-
mo, que influencia no consumo, e assim 
aquece o varejo." 

Prestar serviço 
Empresas aptas a desenvolver ações 

de ativação de marcas no mercado baia-
no deverão ser favorecidas em decorrên-
cia da Copa não apenas pelas ações im-
plementadas pelas agências locais, mas 
também pela maior demanda proveniente 
de marcas e agências com atuação nacio-
nal. Afinal, "ativação é algo visceralmente 
ligado à cultura de uma região, e por is-
so geralmente as grandes marcas traba-
lham-na com parceiros locais" observa 
Paulo Coelho, diretor da agência Mago e 
presidente do Sinapro-Bahia (Sindicato 
das Agências de Propaganda da Bahia). 

Ele também prevê decorrências desse 
evento talvez menos interessantes para 
seu mercado: "A mídia estará mais conges-
tionada pela presença de grandes anun-
ciantes, sobrando assim menos opções 
— e mais caras —, para quem atende os 
anunciantes locais" destaca Coelho. 

Mas essa mídia deverá ampliar sua ca-
pacidade com projetos específicos para 
a Copa. Muitos deles, aposta Sylvio Si-
mões, diretor executivo do grupo A Tar-
de, es t ruturados para a tender uma in-
tensificada demanda por serviços, pro-
veniente tanto do público local quanto 
de quem lá estará apenas para participar 
do evento. "A Copa pode ser uma gran-
de âncora para projetos desse gênero, e 

Sylvio Simões, do Grupo A Tarde: "a Copa pode 
ser uma âncora de novos projetos 
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem Especial: Oportunidades da Copa, São Paulo, p. 22-23, 7 nov 2011.




