
lgumas empresas patrocinadoras e ci-
dades-sedes saíram na frente na estra

tégia de criar ações a partir da Copa das 
Confederações e, assim, prolongar o retor
no dos impactos até o Mundial de 2014. 
Nos próximos dias 17 de 18 de novembro, a 
Fifa realizará, na sua sede, em Zurique, na 
Suíça, um encontro entre advogados e re
presentantes jurídicos dos patrocinadores 
da Copa das Confederações e do Mundial. 
A ideia é compartilhar as experiências na 
proteção das marcas e propriedades pu
blicitárias do evento. A criatividade brasi
leira preocupa os organizadores: espera-
-se para as duas competições uma verda
deira guerrilha de ações de marketing de 
emboscada, ou seja, promoções e publici
dade para "pegar carona" no barulho pro
duzido pelos dois eventos e empresas inva
dindo a praia dos patrocinadores oficiais. 

Já a venda dos assentos e camarotes vip 
(pacotes hospitality) para a Copa das Con
federações começou no dia 6 de agosto pas
sado. Os patrocinadores tiveram um mês 
de prazo de exclusividade para fazer seus 
pedidos. No dia 6 de setembro, a venda foi 
aberta para público em outras empresas. 
Ainda há pacotes a serem vendidos. Fifa e 
investidores acreditam que o restante será 
adquirido a partir de 1º de dezembro, quan
do será realizado o sorteio das duas cha
ves de seleções da competição, às 11h30, 
no Anhembi, em São Paulo. Um camarote 

com 22 vagas para dois jogos e a grande f i 
nal (no Rio de Janeiro), custa US$ 165 mil 
(cerca de R$ 330 mil) ou US$ 2,5 mi l (R$ 5 
mil) por pessoa em cada jogo. 

Patrocinadora da Copa das Confedera
ções, do Mundial e também da Confede
ração Brasileira de Futebol (CBF), a Seara 
(pertencente ao grupo Marfrig) é uma das 
marcas disposta a investir fortemente no 
relacionamento, como explica seu diretor 
de comunicação e markentig, Alex Tole
do. "Vamos testar em 2013 a eficiência e o 
funcionamento das propriedades estabe
lecidas no contrato com a Fifa. Queremos 
promover ações envolvendo ingressos pa
ra os jogos e levar clientes e consumidores 
para assistir aos treinos que antecedem as 
partidas oficiais. Como somos também 
patrocinadores oficiais da CBF, teremos 
iniciativas envolvendo a seleção que po
derão ser reproduzidas na Copa de 2014." 

Outro patrocinador oficial de olho no 
potencial da Copa das Confederações 
para ampliar suas metas de expansão é a 
Wise Up, líder de mercado no País no en
sino de inglês para adultos em cursos de 
até 18 meses. Em 17 anos de existência, a 
rede carioca abriu 600 unidades no Bra
sil, Argentina, Colômbia e Chile, metade 
delas com a marca adicional You Move. 

A intenção é usar o "potencial prolon
gado de marketing" das duas competições 
para tentar uma meta ambiciosa: abrir nada 

menos do que duas mil unidades no Orien
te, particularmente na China, nos próximos 
sete anos. Com o objetivo de potencializar 
esse patrocínio da melhor maneira possível, 
a empresa contratou a consultoria da mul
tinacional de projetos esportivos Octagon. 

"Hoje há mais gente estudando ou ten
tando aprender inglês na China do que 
americanos falando inglês nos Estados 
Unidos. E quem acompanha sabe: não 
existe atualmente um 'embaixador' me
lhor para entrar no mercado do Oriente, 
sobretudo o da China, do que o futebol. 
Este é o nosso objetivo e a Copa das Con
federações, junto com o Mundial, veio a 
calhar. Nossa cota de patrocínio para o 
Brasil 2014 é de nível nacional porque as 
cotas mundiais estavam todas vendidas 
quando entramos. Isso cria limitações pa
ra fazermos grandes ações internacionais 
vinculadas à competição. Mesmo assim, 

estamos otimistas. Se pudermos, teremos 
parcelas globais para as Copas da Rússia 
2018 e Catar 2022" garante Sandro Serze
delo, diretor de marketing da Wise Up. 

No momento, os parceiros comerciais 
mundiais da Fifa são Seara, Oi, Adidas, 
Coca-Cola, Hyundai/Kia Motors, Emira
tes, Sony e Visa. Os patrocinadores da Co
pa do Mundo, Budweiser, Castrol, Conti
nental, Johnson & Johnson, McDonald's 
e Yingli Solar. E os apoiadores nacionais 
(custo de cota entre R$ 8 milhões e R$ 16 
milhões por ano), Wise Up, Itaú, Liber
ty Seguros, Chocolates Garoto, Fifa.com 
e Football for Hope. Neste último grupo, 
as cotas variam de R$ 8 milhões a R$ 16 
milhões por ano. A Fifa não confirma, 
mas o mercado especula que cada co
ta intermediária custe em média US$ 45 
milhões (R$ 90 milhões) de 2002 até o f i 
nal da Copa, em 2014. 
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Text Box
 Fonte: Meio & Mensagem Especial: Oportunidades da copa, São Paulo, p. 5, 5 nov. 2012.




