
Entusiasmo local antecipa agenda 
Ainda que o mercado regional esteja à espera de mais detalhes para ação publicitária 
vinculada à Copa, projetos do governo e da mídia produzem expectativas e estimulam ações 

Felipe Goran, da RBS: pacote pronto e anúncio ainda em 2011 

Como ocorre na maioria das cidades 
anunciadas como sede, persistem ain-

da muitas dúvidas relativas ao efetivo cum-
primento do cronograma de projetos de 
infraestrutura programados pelo poder 
público do Rio Grande do Sul, e de sua 
capital, Porto Alegre, para a recepção do 
evento. As obras do próprio local destina-
do a receber os jogos, aliás, estiveram para-
lisadas em vários dos últimos meses. Mas, 
graças à força da economia gaúcha e à es-
trutura sólida e altamente profissional de 
seu mercado da comunicação, o evento do 
Rio Grande do Sul parece estar hoje entre 
os mais adiantados dos Estados brasileiros. 

De maneira bastante previsível, o pio-
neiro entre esses projetos tem origem no 
grupo RBS — sempre extremamente pro-
ativo no processo de geração e desenvol-
vimento de negócios —, que ainda este 
ano deve apresentar ao mercado seu pa-
cote de Copa do Mundo. 

Esse pacote começa a ser implemen-
tado já no início de 2012 e, com exceção 
das emissoras de TV afiliadas da Globo, 
envolverá praticamente todo restante do 
vastíssimo arsenal de veículos controla-
dos pela RBS no Rio Grande do Sul e em 
Santa Catarina: oito jornais, 24 emissoras 
de rádio, diversos portais e outros produ-
tos de web, plataformas móveis, TVCom 
(TV comunitária de Porto Alegre). 

Incluirá também muitas ações de ati-
vação e eventos, segmento no qual a RBS 
atua com duas operações: RBS Eventos e 
Geo (essa última, sociedade com as Or-
ganizações Globo responsável pela coor-
denação do evento no qual foram sortea-
das, em julho último, as chaves da fase 

eliminatória do torneio). "Já mapeamos 
as áreas dos dois Estados mais interes-
santes para ações de ativação" conta Fe-
lipe Sampaio Goron, diretor de planeja-
mento e marketing do grupo RBS. "Nos-
so projeto terá também um componen-
te mobile muito forte, até 2014 o celular 
será algo muito diferente daquilo que é 
atualmente',' ele acrescenta. 

Em 2010, o pacote de Copa do Mundo 
estruturado por esse grupo já integrava 
vários meios, e, via patrocínios das mar-
cas Coca-Cola, GVT, Polar, Golden Cross 
e Paquetá (rede local de varejo de artigos 
esportivos), permitiu-lhe arrecadar cer-
ca de R$ 8 milhões. Já o pacote da próxi-
ma Copa, afirma Goron, terá cotas esca-
lonadas e diferenciadas, e assim permi-
tirá a presença de marcas com verbas e 
interesses diferenciados em itens como 
visibilidade e duração. 

Segundo ele, em apresentações preli-
minares esse projeto foi muito bem rece-
bido pelo mercado publicitário. "Temos 
o desafio de ser protagonistas, e de aju-
dar a região na qual estamos a realizar a 
melhor Copa entre todas as regiões bra-
sileiras" diz Goron. 

Conceitos e ações 
Enquanto a mídia prepara seus paco-

tes comerciais, o poder público inves-
te para tornar desde já bastante visível a 
presença da Copa no Rio Grande do Sul, 
e desenvolve ações mais elaboradas pa-
ra sua divulgação. 

Atualmente, o governo estadual traba-
lha no desenvolvimento do projeto itine-
rante provisoriamente batizado Carava-
na da Copa: ele será implementado por 
intermédio de um caminhão dotado de 
atrações como biblioteca virtual sobre o 
tema, jogos e games, além de um gramado 
sintético sobre o qual habitantes das re-
giões visitadas pela ação poderão brincar 
com antigos astros do futebol local. "Essa 
caravana começará no início do próximo 
ano, e durará até 2014, percorrendo cerca 
de cem municípios do Estado e de países 
como Argentina e Uruguai" adianta Fábio 
Ramos Berti, coordenador de comunica-
ção social do Comitê Gestor da Copa do 
governo do Rio Grande do Sul. 

Esse mesmo governo hoje já divulga 
a Copa por meio de estandes dedicados 
ao torneio em eventos como a Expointer 
(grandiosa feira agropecuária realizada 
anualmente na cidade gaúcha de Esteio). 

Simultaneamente, a prefeitura de Por-
to Alegre torna mais tangível a aproxima-
ção da Copa na cidade por ações como a 
adesivação, com o anúncio do evento, de 
ônibus e outros equipamentos de trans-
porte público. Ao mesmo tempo, mantém 
a exposição itinerante Os Gaúchos na Co-
pa, composta por imagens de jogadores 
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dobrar os atuais patrocínios do Banrisul 
em produtos, ações de re lacionamen-
to, eventos" pondera o diretor da Escala. 

E outra agência gaúcha — a Dez —, já 
conquistou ao menos um cliente que pro-
vavelmente terá uma vinculação mais dire-
ta com a Copa do Mundo: a Arena do Grê-
mio (veja box na pág. ao lado). Para Mauro 
Dorfman, presidente dessa agência, a Co-
pa gerará negócios para o mercado publi-
citário local, porque, além de incrementar 
diretamente o consumo de determinadas 
categorias de produtos — artigos esporti-
vos e televisores, por exemplo —, atrai in-
vestimentos capazes de movimentar di-
versos setores de atividade econômica (e, 
consequentemente, sua comunicação). 

Além disso, complementa Dorfman, 
um evento desse porte estimula o empre-
endedorismo e a autoestima nos merca-
dos aonde acontece: "E isso também sig-
nifica mais negócios." 

Novas possibilidades 
A atividade publicitária no Rio Gran-

de do Sul será favorecida t ambém pela 
ampliação dos investimentos em comu-
nicação provenientes do setor turístico, 
prevê Fábio Tucilho, presidente do grupo 
Record no Estado. "Localidades como o 
Vale dos Vinhedos e Gramados (dois dos 
principais destinos turísticos gaúchos), in-
vestirão para atrair turistas" ele exempli-
fica. "Além disso, ao menos três grandes 
novos hotéis devem ser construídos em 
Porto Alegre" acrescenta Tucilho. 

Composto por uma emissora de TV afi-
liada da Rede Record, pelo jornal Correio 
da Manhã e pela rádio Guaíba — que já há 
várias edições transmite esse torneio —, 
o grupo Record RS também desenvolve 
seus projetos de Copa: no ano passado, 
envolveu todos os seus veículos, e obteve 
o patrocínio da Caixa Econômica Federal. 

Mas a Copa deverá t ambém fortale-
cer o interesse das marcas gaúchas pelo 
marketing esportivo, crê Emanuel Neves, 
gerente de marketing da Final, empresa 
surgida há 11 anos como um site de infor-
mações esportivas, e há três anos focada 
também no desenvolvimento de projetos 
destinados a vincular marcas ao esporte. 

Até mesmo por não envolverem mí-
dia massiva — são mais focadas em pú-
blicos segmentados, como os amantes 
do tênis —, as ações desenvolvidas pela 
Final ainda atraem basicamente grandes 
anunciantes, como Bradesco e General 
Motors. Mas, na opinião de Neves, mar-
cas locais poderão se sentir mais estimu-
ladas a esse investimento com a aproxi-
mação da Copa. "Caso elas obtenham re-
sultados, seguirão investindo em espor-
te" ele pondera. 

Na verdade, o principal evento do fu-
tebol mundial ampliará a destinação das 
verbas gaúchas à toda vasta gama de pos-
sibilidades de promoções, projeta Ale-
xandre Godoy, sócio-diretor da agência 
de marketing promocional Mazah. Atual-
mente, ele destaca, esse marketing mani-
festa-se nesse mercado principalmente 
via grandes marcas interessadas em mo-
dalidades diferenciadas de contato com 
o público local (em edições anteriores de 
Copas, a própria Mazah trabalhou para 
marcas nacionais, como Coca-Cola e Se-
ven Boys). "A Copa abrirá oportunidades 
para maiores investimentos em promo-
ção também das marcas locais: o trade tu-
rístico, por exemplo, investirá mais nessa 
ferramenta" especifica Godoy. 

RS 290 milhões serão investidos no Beira Rio, que terá capacidade para 60 mil torcedores 

de equipes locais que já participaram de 
jogos desse torneio. 

Também está associada à estratégia de-
senvolvida pela prefeitura de Porto Alegre 
para destacar a Copa a campanha funda-
mentada no slogan "Eu amo, eu cuido" que 
hoje permeia a comunicação de diversas 
ações com as quais essa prefeitura tenta 
melhorar a infraestrutura da cidade. Essa 
campanha visa incentivar a população a 
engajar-se no cuidado com os espaços pú-
blicos, e assim ajudar na concretização de 
uma cidade mais preparada para receber 
os turistas aguardados para 2014. 

A prefeitura de Porto Alegre, diz o se-
cretário de comunicação Flávio Dutra, 
contratou uma consultoria para auxiliá-
-la na elaboração do projeto de estrutu-
ração do município para a Copa do Mun-
do. "Agora, buscamos um conceito com 
o qual possamos nos associar ao evento. 
Algumas possibilidades: cidade acolhedo-
ra; multiétnica; polo cultural forte, entre 
outras" ele cita. "Pensamos também em 
definir um conjunto preliminar de con-
ceitos e marcas, e submetê-los à escolha 
popular" diz Dutra. 

Mais futebol 
Alguns poucos anunciantes já come-

çam a montar as estratégias de comuni-
cação destinadas a associar suas marcas 
à presença da Copa no Rio Grande do Sul. 
E, como parece comum na maioria das 
localidades definidas como sedes, des-
taca-se no conjunto das empresas nas 
quais tais projetos estão já em estágio 
mais adiantado a Coca-Cola — uma das 
patrocinadoras mundiais do evento —, 
que no mercado gaúcho atua por meio 
da franqueada Vonpar. 

O primeiro grande projeto de Coca-
Cola/Vonpar em sua estratégia de Copa 
foi a aquisição dos direitos de nomeação 
do campeonato estadual de futebol, es-
te ano denominado Gauchão Coca-Cola. 
Essa ação desdobrou-se em componen-
tes promocionais — por exemplo, via dis-
tribuição de copos associados a esse pa-
trocínio —, e deve ser repetida em 2102. 
"Pesquisas mos t ram que a população 

apoiou essa ação, percebeu-a como de 
apoio ao torneio" afirma Luiz Fernando 
Mattos, diretor de marketing da Vonpar. 

Simultaneamente, a marca Coca-Co-
la, já exibida anter iormente nas mani-
festações públicas da equipe de futebol 
do Grêmio — entrevistas coletivas, por 
exemplo —, associou-se também ao ou-
tro grande time do futebol local: o Inter-
nacional. Houve ainda a primeira edição, 
no mercado gaúcho, da Copa Cola-Cola, 
evento nacional de futebol amador des-
tinado aos jovens que no Rio Grande do 
Sul desdobrou-se em versões específicas 
para as três cidades do Estado nas quais 
a Vonpar tem operações: Porto Alegre, 
Novo Hamburgo e Caxias do Sul. "E essa 
Copa seguirá sendo realizada anualmen-
te ao menos até 2014" adianta o diretor 
de marketing da empresa. "Nossa meta 
é fortalecer cada vez mais o vínculo da 
marca com o futebol." 

Esse vínculo entre marca e futebol é 
trabalhado já há algum tempo pelo banco 
estatal gaúcho Banrisul, já há uma déca-
da patrocinador dos dois principais clu-
bes do futebol local. "E deveremos ter 
t ambém comunicação associada à Co-
pa" projeta Jone Luiz Pfeiff, diretor co-
mercial do Banrisul. 

Dutra, da prefeitura: Porto Alegre como "marca" 

Por enquanto, o projeto de Copa do 
Mundo dessa instituição privilegia o de-
senvolvimento de produtos associados ao 
evento: "A Copa gerará negócios em vá-
rios segmentos: hotéis, restaurantes, ta-
xistas vão querer preparar-se para ela, e 
já a partir do próximo ano desenvolvere-
mos produtos de financiamento para es-
ses segmentos" especifica Pfeiff. "Pensa-
mos também em itens como cartões pré-
pagos, que poderão ser utilizados por tu-
ristas para suas compras durante a Copa" 
ele acrescenta. 

Perspectivas 
Embora haja alguns exemplos isolados 

— caso de Coca-Cola/Vonpar —, ainda 
é pequena a quantidade de empresas e 
marcas já efetivamente empenhadas no 
desenvolvimento de ações de comuni-
cação vinculadas à presença da Copa no 
Rio Grande do Sul, observa Daniel Skow-
ronsky, diretor da agência Globalcomm e 
presidente da Associação Rio-grandense 
de Propaganda (ARP). 

"Por enquanto, até mesmo por existir 
ainda muita indefinição sobre o que po-
derão ou não fazer as marcas que não são 
patrocinadoras do evento, parece que esse 
assunto não entrou efetivamente na pauta 
de discussões, nem de agências nem de 
clientes" ele destaca. 

Alfredo Fedrizzi, diretor da agência 
Escala, confirma essa informação relati-
va à ausência de debates mais estrutura-
dos sobre projetos relacionados à Copa 
do Mundo; mas suas agência, ele desta-
ca, já se prepara para esse evento, e des-
de o início do ano conta com um núcleo 
de profissionais que, além de publicitá-
rios, são também "apaixonados por fute-
bol" (esse grupo inclui o próprio Fedrizzi, 
também diretor de marketing da Federa-
ção Gaúcha de Futebol). 

Composto por integrantes de várias 
áreas da agência, esse núcleo trabalha 
na concepção das diversas possibilida-
des de associação entre marcas e futebol. 
"Temos já clientes associados a futebol, 
como Vonpar, Banrisul e Colombo. Mas 
podemos, por exemplo, pensar em des-
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem Especial: Oportunidades da Copa, São Paulo, p. , 7 nov 2011.




