
Investimentos como herança 
A cidade aposta que as obras de infraestrutura serão o grande legado da 
Copa para os próximos anos; mercado publicitário já começa planejamento 

Por ROBERTA QUEIROZ 

Recife reconhece tudo o que os dias de 
realização da Copa do Mundo na ci-

dade podem estimular: projeção interna-
cional da cidade, aumento do número de 
turistas e incremento do consumo, prin-
cipalmente. Mas espera mais. O principal 
objetivo é garantir que os investimentos 
no evento tenham repercussão de longo 
prazo para a economia da região. A ex-
pectativa da Secretaria de Planejamento 
de Pernambuco é que a Copa traga para 

o Estado cerca de R$ 8 bilhões em inves-
timentos dos governos federal, estadual, 
municipal e da iniciativa privada. 

O grande pilar para transformar a Co-
pa do Mundo em um projeto que tenha 
frutos para o futuro será as obras de in-
fraestrutura. O trabalho pretende apoiar 
o crescente desenvolvimento de Pernam-
buco, que já está em curso há pelo menos 
cinco anos com a chegada de grandes fá-
bricas, como a da Fiat, a mais recente a 

aportar no Estado. "Queremos prover a ci-
dade para absorver esse desenvolvimen-
to econômico" afirma Amir Schvartz, se-
cretário extraordinário da Copa do Mun-
do da Prefeitura do Recife. 

O estádio que irá abrigar os jogos tam-
bém não foge a essa regra. "Criamos um 
projeto mais amplo para oferecer u m a 
nova cen t ra l idade urbana", a f i rma Ri-
cardo Leitão, secretário extraordinário 
da Copa de 2014 do Governo do Estado 

de Pernambuco. O projeto prevê a Cida-
de da Copa, que está sendo erguida na 
zona oeste da Região Metropoli tana do 
Recife, no município de São Lourenço da 
Mata, na divisa com a capital p e r n a m -
bucana. O lugar foi escolhido porque as 
regiões Centro e Sul já eram polos de de-
senvolvimento econômico tradicionais. 
A Cidade da Copa será a primeira smart 
city da América Latina, em 240 hectares 
às margens do rio Capibaribe, u m a área 
equivalente a 300 campos oficiais de fu-
tebol. Além da arena, que irá ocupar 42 
hectares, com 46 mil lugares e 4,7 mil va-
gas de es tacionamento, estão previstas 
as instalações de um campus universitá-
rio, uma arena indoor, hotéis e centro de 
convenções, unidades comerciais e em-
presariais, além de u m a área com 4.640 
unidades residenciais. Também está em 
negociação a atração de um grande va-
rejista para fincar pés nas proximidades 
da nova cidade. 

Para criar a nova área urbana, foi fir-
mada uma parceira público-privada entre 
o Governo de Pernambuco e o Consórcio 
Arena Pernambuco, formado pela Ode-
brecht Participações e Investimentos e a 
Odebrecht Infraestrutura, que formaram 
u m a Sociedade de Propósito Específico 
para a construção, manutenção e opera-
ção da arena. O prazo da concessão é de 
33 anos, incluindo o período das obras, 
previstas para serem entregues em eta-
pas. O Consórcio Arena Pernambuco tem 
como parceira a AEG, empresa mundia l 
de eventos esportivos e en t re ten imen-
to. A companhia nor te-americana, que 
promove anualmente 3.500 eventos pa-
ra 42 milhões de pessoas em todo o mun-
do, será responsável pela gestão e opera-
ção da Arena. 

O invest imento total do estádio será 
de R$ 532 milhões, dos quais R$ 494 mi-
lhões serão dest inados apenas às obras 
de engenharia. A Cidade da Copa custa-
rá ao todo R$ 2,5 bilhões, além do inves-
t imento de R$ 2,2 bi lhões em obras de 
infraestrutura concent rados na Região 
Metropolitana do Recife. São ações para 
melhorar mobilidade, telecomunicações, 
saúde e segurança. "Há meio século não 
existia um investimento desse mon tan -
te" afirma Leitão. 

Indicada como a quinta cidade da Co-
pa das Confederações e para que sedie o 
torneio em 2013, Recife precisa antecipar 
o cronograma de entrega da Arena Per-
nambuco e cumprir os requisitos da Fifa 
até junho de 2012. Para a Copa do Mun-
do t a m b é m estão previstas a p raça de 
celebração, u m a área de 72 mil met ros 
quadrados de zona de entretenimento e 
alimentação, um centro de convenções 
e um hotel com 300 quar tos . T a m b é m 
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serão feitas instalações de segurança e a 
estrada Radial da Copa finalizada, para 
melhorar o acesso ao evento. A previsão 
de finalização de toda a Cidade da Copa 
é para 2025. 

Além da Cidade da Copa, diversas 
obras estão em curso. O Aeroporto In-
ternacional dos Guararapes ganhou qua-
tro conectores novos e duplicou a capa-
cidade para dez milhões de passageiros 
por ano. Também serão construídos cor-
redores exclusivos para o transporte cole-
tivo, além um novo viário composto por 
rolamento para veículos, calçadas para 
pedestres e ciclovia, com 4,75 km de ex-
tensão. A capacidade hoteleira do Reci-
fe já não tem sido suficiente nem para a 
demanda atual, por isso o governo esta-
dual prevê uma reforma no Porto do Re-
cife para receber grandes transatlânticos. 
A questão hoteleira é um dos gargalos da 
cidade. Há 11 anos não se constroem ho-
téis novos, logo, o incentivo para atrair 
grandes transatlânticos é uma opção de 
hospedagem. De acordo com a Prefeitura 
do Recife, a cidade possui atualmente 12 
mil leitos de hotéis e está ampliando es-
sa capacidade para 18 mil, com uma no-
va Lei de Incentivo ao Turismo. Para me-
lhor receber os turistas, Recife capacitou 
20 mil pessoas, entre taxistas, garçons e 
profissionais de hotelaria em inglês e es-
panhol nos últimos dois anos e pretende 
ampliar esses cursos para os ambulantes 
informais, como os vendedores das bar-
racas da praia de Boa Viagem. 

Comunicação e mídia 
Utilizar o tema Copa do Mundo na es-

tratégia de comunicação de eventos e pro-
dutos é uma tarefa praticamente impossí-
vel para as marcas que não são patrocina-
doras oficiais do evento. "A Copa vem la-
crada pelas empresas que a patrocinam", 
afirma Angelo Melo, presidente da Abap-
-PE. De acordo com Melo, as principais 
oportunidades serão geradas pelas mar-
cas regionais e locais, em setores como 
serviços, turismo, indústria da cultura, 
varejo, entre tenimento e educação. "O 
comércio também deve ficar aquecido, 
principalmente os shoppings. É preciso 
entender esse movimento para aprovei-
tar melhor essas opor tunidades de co-
municação", avalia. 

Apesar de os anunciantes ainda não 
estarem pensando em estratégias para a 
Copa do Mundo, as agências de publici-
dade já começaram a formar núcleos pa-
ra criar alternativas para rentabilizar e ge-
rar novos negócios com o maior evento 
esportivo do planeta. "Estamos pensan-
do nas possibilidades antes dos clientes. 
Por enquanto, essa demanda das marcas 
ainda não chegou à agência", afirma Ben-
jamin Azevedo, um dos sócios da RGA. 

Para a Copa, a RGA está buscando par-
ceiros em todos os Estados do Nordeste 
para criar projetos para oferecer aos anun-
ciantes. "Queremos icrementar a ativação 
de promo não só em Pernambuco, mas 
para todo o Nordeste, já que a demanda 
deve crescer com a Copa, e gerar ideias 
como eventos de ciclismo ou pórticos nas 
cidades, por exemplo", avalia Azevedo. 

A Copa Vivo de Futebol Participativo, 
uma parceria da Prefeitura do Recife com 
a Vivo, é um exemplo do que a RGA es-
tá buscando para integrar comunicação 
das marcas com o engajamento da Copa 
do Mundo. O Futebol Participativo já era 
um projeto da Prefeitura e foi ampliado 

com o patrocínio da empresa de telefonia 
celular. Hoje, conta com 12 mil jogadores 
de campos de várzea, em todas as áreas 
da cidade. "Pensamos em unir as duas 
marcas para ir levando esse clima para a 
população, aumentando o envolvimento 
e criando a emoção em torno do grande 
evento que irá acontecer", diz Azevedo. 

A Ampla, uma das maiores agências 
da região com mais de 130 funcionários, 
criou, em junho, uma diretoria de planeja-
mento e novos negócios, coordenada pe-
lo publicitário Fernando Lima. Uma das 
atribuições do novo departamento será 
desenvolver e planejar produtos para a 
Copa de 2014. "Ainda estamos em fase 
embrionária, mas sabemos que o even-
to será um grande novo negócio" afirma 
Queiroz Filho, presidente da Ampla. 

Para o publicitário Alfrísio Melo, presi-
dente da ítalo Bianchi Comunicação, os 
anunciantes locais ainda não começa-
ram a se movimentar em torno da Copa. 
"O mercado pernambucano é varejista e 
por isso esse processo só deve começar 
mais perto do evento" diz. Para atender 
a essa demanda que mais cedo ou mais 
tarde virá, a ítalo Bianchi está investindo 
em pesquisas para definir o que irá pro-
por aos clientes. "Esperamos que o even-
to traga um incremento de 20% em mí-
dia" afirma Melo. 

Os principais grupos de comunica-
ção também já começaram a pensar em 
alternativas para captar anunciantes. O 
Sistema Jornal do Commercio, que conta 
com a TV Jornal, que retransmite o SBT, 
a Rádio Jornal, o Jornal do Commercio e 
o Portal NE10, está criando projetos para 
cada um de seus canais. O primeiro a co-
locar em prática foi a TV Jornal. "A princí-
pio queremos deixar o telespectador fa-
miliarizado com a magnitude do evento 
e o impacto que ele gera na região" afir-
ma Rodolfo Tourinho, superintendente 
do Sistema Jornal do Commercio. 

Com o pro je to TV Jornal na Copa, 
desde agosto o públ ico recebe infor-
mações diárias sobre o maior torneio 
de fu tebol do m u n d o e como o Esta-
do se prepara para sediá-lo. Durante a 
programação, o telespectador acompa-
nha, além de notícias sobre a seleção, as 
mudanças na infraestrutura econômi-
ca e social das cidades pernambucanas, 
desde a evolução dos setores de turis-
mo, construção civil e transportes, até 
a geração de empregos, o investimen-
to na qualif icação da mão de obra e o 
treinamento de profissionais para rece-
ber turistas. A parceria do grupo com as 
emissoras do SBT Nordeste vai garantir 
uma cobertura integrada entre as afilia-
das de Natal, Fortaleza e Salvador, que 
t ambém receberão jogos. "O TV Jornal 
na Copa é um projeto vivo, al imentado 
com as experiências de todos os teles-
pec tadores que já passaram por u m a 
Copa e estão ansiosos pela chegada da 
nossa" diz a diretora de jornalismo da 
TV Jornal, Beatriz Ivo. 

O Diários Associados, que conta com os 
jornais Diário de Pernambuco e Aqui PE, 
a TV Clube e as rádios Clube FM e Clube 
AM, além de operações na web, pretende 
criar um projeto multimídia que envolva 
todos os canais. "Ainda estamos em fase 
de elaboração do projeto, mas queremos 
fazer uma cobertura com interatividade 
e diversas opções para os anunciantes", 
afirma Alano Vaz, diretor comercial do 
Diário de Pernambuco. 
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem Especial: Oportunidades da Copa, São Paulo, p. 28-29, 7 nov 2011.




