
Desempenho aditivado 
Um dos principais destinos turísticos brasileiros e internacionais, além de indutora do desenvolvimento 
econômico do Nordeste, Fortaleza espera mais crescimento e investimentos com a Copa 

Por ANTONIO CARLOS SANTOMAURO 

No conjunto dos Estados brasileiros nos 
quais haverá jogos da Copa 2014, o 

Ceará se destaca entre aqueles nos quais 
os anúncios de investimentos governa-
mentais assumem tons mais ambiciosos. 
O governo do Estado, especialmente, ga-
rante entregar antes do início do evento 
um pacote de obras que agrega exigên-
cias referentes a estádios, aeroportos e vias 
públicas — colocadas a todas as sedes do 
evento —, um vasto leque de outras ini-
ciativas: metrô em Fortaleza, aeroportos 
regionais, revitalização de regiões urba-
nas degradadas, entre outras. 

Há também projetos capazes de forta-
lecer ainda mais a já aquecida atividade 
turística em Fortaleza e na região litorâ-
nea do Ceará. E esses estão já em fase de 
efetiva implementação, ou mesmo prati-
camente concluídos. Caso do Expo Ceará, 
um dos maiores espaços de eventos em-
presariais da América Latina, a ser inau-
gurado provavelmente ainda este ano na 
capital. Ou do grandioso complexo com-
posto por aquários e outras atrações re-
lacionadas à fauna aquática, cuja cons-
trução já teve início na Praia de Iracema, 
também em Fortaleza (praia, aliás, aonde 
provavelmente ocorrerá a fan fest promo-
vida pela Fifa nessa cidade). 

Esse frenesi desenvolvimentista as-
socia-se a uma trajetória de expansão 
da atividade econômica estadual cujo 
ritmo se sobressai mesmo no dinâmico 
contexto atual do Nordeste brasileiro. E, 
provavelmente, agora também a um en-
tusiasmo renovado pela confirmação de 
Fortaleza como uma das sedes do even-
to que mais receberá jogos (inclusive jo-
gos da seleção brasileira). Dessa mistura, 
resulta um caldo fértil para o desenvolvi-
mento, desde já, dos primeiros projetos 
decididamente vinculados à presença da 
Copa 2014 no Ceará. 

Um desses projetos provém do grupo 
Verdes Mares, que se integrou à organi-
zação da primeira edição da feira de ar-
tigos e projetos esportivos Expo Sport, 
programada para ocorrer em Fortaleza 
em novembro. Criada por duas entida-
des locais, essa feira abordará não ape-
nas a Copa, mas também a Olimpíada e 
os esportes radicais. "Até a Copa deve-
remos ter outros projetos associados a 
esse evento" projeta Antônio Vidal, di-
retor comercial do conjunto de veículos 
do Sistema Verdes Mares composto pe-
lo jornal Diário do Nordeste, TV Diário 
e duas emissoras de rádio ( também faz 
par te desse grupo a TV Verdes Mares, 
afiliada local da Globo). 

Já o grupo O Povo — que, além do jor-
nal do mesmo nome, inclui também uma 
emissora de TV, rádios e portais de web 
— lançou um livro comemorativo da rei-

Arena Castelão, cuja previsão de entrega é no final de 2012, está sendo construída por meio de Parceria Público-Privada (PPP) 

nauguração, em setembro último, do es-
tádio Presidente Vargas, de propriedade 
da prefeitura de Fortaleza, e provável lo-
cal de treinamento de seleções durante 
a Copa. Além disso, juntamente com es-
colas de idiomas lançará cursos de inglês 
para tornar a população mais apta a re-
ceber turistas durante o evento (o jornal 
do grupo, por exemplo, trará os fascícu-
los referentes a esses cursos). 

Também faz parte da estratégia de Co-
pa do Mundo de O Povo a associação, for-
malizada há pouco mais de seis meses, 
com o diário esportivo Lance!, para um 
trabalho conjunto no site esportivo man-
tido pelo grupo cearense: o Lance! agora 
fornece conteúdo nacional para esse si-
te, e seu parceiro responsabiliza-se pelas 
informações locais. "Antes esse site quase 
não tinha demanda publicitária, e agora 
conta com anunciantes do porte da Fiat. 
Isso tem a ver com a Copa" crê Demócri-
to Rocha Dummar Filho, diretor de mí-
dias digitais de O Povo. 

Trabalho conjunto 
Além de componentes como o novo 

centro de exposições e o aquário proje-
tado para ampliar o potencial turístico da 
cidade, o aparato de infraestrutura com a 
qual Fortaleza receberá a Copa do Mundo 
obviamente inclui um novo estádio para 
a realização dos jogos: denominado Are-
na Castelão, ele está sendo implementado 
em sistema de Parceria Público-Privada 
(PPP) com um pool de empresas e deve 

ser inaugurado no final de 2012. 
Durante o evento, estima Ferruccio Fei-

tosa, secretário especial da Copa 2014 do 
governo cearense, a região de Fortaleza 
receberá aproximadamente 700 mil turis-
tas, do exterior e de outros Estados brasi-
leiros. A capital cearense, ele prossegue, já 
é a terceira cidade brasileira mais visitada 
por turistas (nesse ranking, perde apenas 
para São Paulo e Rio de Janeiro). E, com 
obras como o novo centro de exposições 
e convenções — cuja área é quase 15 ve-
zes superior àquela existente no centro 
tradicionalmente utilizado na cidade —, 
fortalecerá uma vertente desse mercado 
ali com grande potencial de expansão: o 
turismo de eventos de negócios. "Temos 
hoje grande demanda reprimida por es-
paços para eventos',' afirma Feitosa. 

Segundo ele, na época da chamada 
"alta estação" turística (verão), a taxa de 
ocupação da rede hoteleira de Fortaleza 
e região chega a aproximadamente 95%. 
"Mas estão surgindo novos empreendi-
mentos hoteleiros, e não teremos pro-
blemas de hospedagem durante a Copa',' 
prevê o secretário. 

Atualmente, diz Demétrio Andrade, co-
ordenador de jornalismo e publicidade da 
prefeitura de Fortaleza, todas as ações de 
comunicação implementadas com verbas 
públicas relacionadas à Copa no Ceará 
vêm sendo trabalhados de maneira con-
junta pelos governos do Estado e de sua 
capital; muitas dessas ações são conce-
bidas em parceria por essas duas esferas 

do poder público, que em alguns casos 
rateiam também seus custos. "Já desde 
o anúncio da cidade como sede da Co-
pa a prefeitura de Fortaleza e o governo 
estadual trabalham conjuntamente essa 
comunicação" destaca. 

Andrade cita, entre as mais recentes 
ações de comunicação do projeto de Copa 
em Fortaleza, a reinauguração do estádio 
Presidente Vargas, cujas peças de divul-
gação já traziam a logomarca do evento. 
"Essa logomarca deve agora aparecer em 
todas as ações e inaugurações de algu-
ma forma relacionadas à Copa" projeta. 

Locais e nacionais 
A agência local por enquanto mais di-

retamente envolvida no processo de co-
municação relacionado à presença da 
Copa do Mundo no Ceará parece ser a 
Slogan. Uma das agências componentes 
do grupo daquelas que, via licitação, es-
tão hoje aptas a atender ao governo es-
tadual local, essa agência participa desse 
processo desde a fase de elaboração das 
peças com as quais Fortaleza pleiteou a 
condição de sede do evento, e nele man-
tém-se até agora. 

Além dessa primeira ação, a Slogan de-
senvolveu, entre outros itens, os materiais 
de divulgação distribuídos pelo Ceará no 
sorteio das chaves para as eliminatórias 
do torneio — realizado em julho último 
no Rio de Janeiro —, e um evento técni-
co promovido em maio, na capital do Es-
tado, para discutir a preparação dos gra-
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mados para os jogos do evento. 
Dizendo-se "extremamente orgulho-

so" por caber a sua agência trabalho tão 
diretamente associado à imagem do Ce-
ará, e tão capaz de impactar incisivamen-
te as paixões e a autoestima de sua po-
pulação, Sérgio Fiúza, diretor-presiden-
te e de criação da Slogan, reconhece: no 
segmento dos anunciantes privados lo-
cais, embora muitas marcas já discutam 
recorrentemente esse tema, poucas es-
tão decididamente engajadas no desen-
volvimento de ações associadas à Copa. 
"Mas devem surgir muitas ações: será 
uma grande oportunidade para marcas 
locais reafirmarem sua força regional, e 
mesmo consolidarem aspirações nacio-
nais" ele ressalva. 

E ao menos uma marca com origem 
local, porém já com alcance nacional, 
começa a desenvolver ações focadas na 
Copa do Mundo: caso da fabricante de 
aguardentes Ypióca, que no ano passa-
do assinou um contrato com o qual pode 
agora ostentar sua marca em mais de 40 
quiosques de venda de bebidas instala-
dos na orla marítima carioca. "Esse con-
trato vai até 2016: esse período abrange 
não apenas a Copa, mas também a Olim-
píada" observa Cynthia Serretti, gerente 
nacional de marketing da Ypióca 

Na Copa do ano passado, a Ypióca vei-
culou uma campanha protagonizada pe-
la banda Aviões do Forró, e investiu em 
ações de mídia em vários outros Estados, 
além do Ceará (entre eles, São Paulo e Rio 
de Janeiro). E, de acordo com Cynthia, a 
empresa já começa a pensar em outros 
projetos relacionados à Copa programa-
da para o Brasil. "No mercado cearense 
já trabalhamos bastante com futebol: pa-
trocinamos o campeonato estadual da 
modalidade, e apoiamos diversos pro-
gramas esportivos de rádio" conta a ge-
rente de Ypióca. 

como eletroeletrônicos, alimentos e bebi-
das —, constituirá o segmento da economia 
local mais favorecido pela Copa no Ceará. 

Um dos destaques atuais desse varejo, 
a rede de lojas de eletroeletrônicos Rabelo 
ainda não vinculou sua comunicação à Co-
pa 2014, mas já começa a preparar-se pa-
ra receber os turistas que acompanharão o 
evento: "Estamos estabelecendo parcerias 
com redes de ensino para dotar nossos fun-
cionários de conhecimentos do idioma in-
glês, e até a Copa pretendemos treinar pelo 
menos 50% de nossa equipe de funcioná-
rios, inclusive aqueles que devem atender 
o público no ponto de venda", conta Ricar-
do Marques, coordenador-geral da Rabelo. 

Sediada em Fortaleza, essa rede encer-
rará 2011 controlando cem lojas localiza-
das em sete Estados. É, considerando-se 
apenas as empresas sediadas nesse es-
tado, possivelmente o maior anunciante 
atual da mídia do Ceará. E Marques pre-
vê: mesmo permanecendo pouco tem-
po no Ceará, os turistas gerarão negócios 
para o varejo de eletroeletrônicos. "Com-
prarão artigos para dar presente — hábi-
to que hoje cresce muito — ou um eletrô-
nico portátil para levar aos locais aonde 
forem passear" ele exemplifica. 

E a Copa, enfatiza Adriano Gonçalves, 
diretor de mídia da agência Mota, consti-
tuirá excelente oportunidade de exposi-
ção e de geração de negócios para empre-
sas e marcas do Ceará, ou com interesse 
nesse mercado. "Esse evento, e suas res-
pectivas possibilidades de comunicação, 
já está colocado na pauta de discussões e 
reuniões da Mota" ele afirma. 

Mas as discussões efetivas com os clien-
tes, para o desenvolvimento de projetos rela-
cionados à Copa, devem ocorrer de maneira 
mais intensa apenas em 2013, crê Evandro 
Colares, diretor da agência Advance. Para 
ele, o principal benefício desse evento pa-
ra a economia e a publicidade locais será, 
porém, posterior a sua realização, durante 
a qual ocorrerá basicamente um consumo 
adicional oriundo dos turistas presentes ao 
evento. "Mas, se tudo correr bem, esses tu-
ristas colaborarão para trazer outros após 
o evento, e isso movimentará ainda mais a 
economia local" destaca Colares. 

Há também ao menos um exemplo de 
anunciante com alcance nacional — po-
rém sediado em outro mercado —, já em-
penhando nas ações de Copa do Mundo 
dedicadas ao Ceará (e também a outros 
Estados nordestinos): "Já apresentamos 
nosso planejamento para ações promo-
cionais da Coca-Cola, a serem implemen-
tadas até a Copa no Ceará, no Rio Gran-
de do Norte e na Bahia" conta Gabriela 
Linhares, sócia-diretora da 101° Macaco 
(agência cearense responsável pelo tra-
balho de ativação da marca Coca-Cola 
em alguns eventos relacionados à Copa 
do ano passado, e no anúncio da cidade 
de Manaus como uma das sedes da Co-
pa de 2014). 

Para Andrey Ohama — outro sócio-di-
retor da 101° Macaco —, a Copa impac-
tará a publicidade no Ceará não apenas 
pela possível geração de mais verbas, mas 
também pelo fortalecimento de ferramen-
tas hoje menos valorizadas: "Ela forta-
lecerá o marketing promocional, ainda 

pouco aproveitado no mercado local" ele 
diz. "Nesse processo de Copa, a promo-
ção será utilizada em larga escala, e em 
todas as suas vertentes." 

Tema em pauta 
O fortalecimento das ações promocio-

nais previsto pelo sócio-diretor da 101° 
Macaco a partir da aproximação da Co-
pa do Mundo decorrerá não apenas das 
ações desenvolvidas pelos anunciantes: 
a própria mídia local deverá agregar, a 
sua tradicional oferta de espaços para a 
inserção das peças de propaganda, com-
ponentes mais marcadamente promocio-
nais, expressos, por exemplo, em eventos. 

Na realidade, isso já começa a acon-
tecer: este ano, a TV Verdes Mares pas-
sou a promover a versão local do even-
to Comida de Boteco, hoje presente em 
várias cidades brasileiras. "Projetos des-
se gênero devem ganhar ainda mais for-
ça com a Copa" prevê Rafael Rodrigues, 
gerente comercial da TV Verdes Mares. 

Afiliada da Globo no mercado cearense, 
em épocas de Copa do Mundo essa emissora 
já desenvolve ações de cunho promocional: 
por exemplo, concursos para escolha das ru-
as mais bem decoradas com temas associa-
dos ao evento. E, na opinião de Rodrigues, 
o varejo — especialmente em segmentos 

Setor hoteleiro, cujo índice de ocupação atual chega a 95%, recebe investimentos 

Ação da agência Slogan divulga a capital cearense como sede da Copa de 2014 
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem Especial: Oportunidades da Copa, São Paulo, p. 24-25, 7 nov 2011.




