
Copa das Confederações, em 2013, e 
a Copa do Mundo, em 2014, vão com

provar que o futebol vai muito além dos 
90 minutos e das quatro linhas do cam
po. Os dribles, gois marcados e sofridos, 
o esquema tático de cada equipe, são as
sunto em mesas de bar, rodas de amigos 
e comentários nas redes sociais. Milha
res de pessoas expressam suas opiniões, 
seja por comentários no Facebook ou no 
Twitter, seja por mensagens enviadas a 
programas de televisão, redações de jor
nais e portais, seja com um grito na jane
la. Vivemos em um País que respira fute
bol e, durante o evento mais importante 
da modalidade no mundo, não será d i 
ferente — ainda mais com a competição 
acontecendo em nosso próprio território. 

A Rede Globo detém os direitos de 
transmissão das duas competições (leia 
matéria àpág. 26). Apesar de a televisão 
ser o meio que concentra a maior parte 
da verba investida em mídia, os eventos 
proporcionam aos veículos que não têm 
contrato com a Fifa a oportunidade de 
fazer projetos especiais. Diversas mar
cas que não são patrocinadoras dos tor
neios ou das transmissões podem se jun
tar a esses projetos, que abrangem a Co
pa em diversos aspectos e de vários pon
tos de vista, com assuntos que transcen
dem as partidas. 

A grande aposta dos veículos que não 
têm contrato com a Fifa é a cobertura jor
nalística sob todos os aspectos, funcio
nando como complemento à transmis
são dos jogos. O Grupo RBS, por exemplo, 
começou o planejamento durante a Co
pa do Mundo de 2010. "Acompanhamos 
o evento na África do Sul e trabalhamos 
por dois anos para efetivar o projeto, ten-

do em vista a dimensão única da Copa no 
Brasil" explica Felipe Goron, diretor-geral 
de mercado nacional. Intitulado Futebol 
dos Fanáticos, o projeto tem como obje
tivo levar ao público do sul do País todo 
o entretenimento e a emoção possíveis. 

"É um momento único de impacto. Um 
evento desses só volta ao País daqui a mui
tos anos. Por isso, as marcas que aprovei

tarem essa oportunidade vão deixar lega
do na história" acredita Goron, ao adiantar 
que este é o maior plano comercial lan
çado pelo grupo em toda sua história. A 
expectativa é alcançar 2,4 bilhões de im
pactos, somando comunicação, platafor
mas de conteúdo e campanhas. 

"Como estamos presentes em toda a re
gião Sul, toda população local será impac-

tada em algum momento pelo nosso pro
jeto" afirma Goron. Para ativar as marcas 
dos patrocinadores, o Grupo RBS aposta 
em 13 eventos nos quais serão realizadas 
ações proprietárias e em 120 produtos espe
ciais criados dentro dos veículos do grupo. 

O projeto começa com o Jogo Contra a 
Pobreza, entre Zidane e Ronaldo, em par
ceria com a ONU, no dia 19 de dezembro, 
na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. A 
P&G negociou o naming right da décima 
edição do evento. Depois disso, diversas 
ações de ativação serão realizadas, como 
por exemplo um TED (conferência que pro
move a disseminação de ideais) sobre fute
bol e um aplicativo, o Além do Campo, que 
vai reunir todo o conteúdo sobre o evento. 
"Essa é a Copa digital, por isso o aplicativo 
é de extrema importância" ressalta Goron. 

O grupo colocou seis cotas de patro
cínio à venda. Duas delas já foram nego
ciadas, com a operadora de telecomuni
cações GVT e o banco Santander. As ou
tras quatro ainda estão no mercado. Os 
valores não foram divulgados. 

C i n c o t e l a s 
Outro grande grupo de comunicação 

que já entrou em campo é a Abril Mídia, 
com um projeto que abrange conteúdo 
aliado a marcas com presença nas cha
madas cinco telas — mídias impressa, 
eletrônica e digital, out-of-home e tablet. 
"Sabemos que será a Copa da segunda 
tela, por isso a integração em todas as 
mídias é fundamental" explica Sandra 
Sampaio, diretora de integração comer
cial da editora. 

O plano é extenso: três edições do Guia 
Veja da Copa, três edições do Guia Pla
car da Copa, 12 edições simultâneas de 
Veja — O Melhor da Cidade (uma para 
cada sede), seis fascículos Histórias das 
Copas, suplementos especiais em diver
sos títulos, três especiais Contigo, Guia 
Pocket Quatro Rodas, coleção Recraques 
Recreio, pôsteres em Nova Escola e 34 
edições diárias do Jornal Placar duran
te a Copa do Mundo. A MTV vai utilizar 
humor e música para adaptar a pauta ao 
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seu target e a rede de mídia out-of-home 
Elemídia será atualizada minuto a minu
to com informações relativas ao torneio. 

Além de envolver 46 títulos da editora, 
o grupo lançará ainda uma revista espe
cial sobre futebol nas Américas, a Revista 
da Copa, em três edições. A tiragem pre
vista é de 12 milhões de exemplares, ao 
todo. Poderão ser comercializadas até oi
to cotas ouro, no valor de R$ 53 milhões, 
e oito cotas prata, no valor de R$ 26 m i 
lhões. A estimativa é alcançar 13 bilhões 
de impacto no total. 

No aplicativo Gamification, as mar
cas terão maior poder para interagir com 
os leitores. "Será como uma gincana, na 
qual a população será desafiada a tirar 
uma foto com uma bola de futebol e a 
camisa do Brasil, por exemplo. Haverá 
uma pontuação e o participante concor
re a prêmios de uma marca" explica Thais 
Chede, diretora-geral de publicidade. To
do o conteúdo do Gamification será pro
duzido pelos 16 patrocinadores. 

Outro projeto especial preparado pela 
Abril é o InfoTrends Futebol 3.0, encon
tro que vai reunir especialistas em ino
vação, cultura digital e tecnologias vol
tadas para o esporte. A empresa prepara 
ainda o Concurso Musa 2014, com can
didatas das 12 cidades sedes; exposição 
de fotos Placar com imagens inéditas dos 
44 anos do Brasil na Copa; e o Exame Fó
rum Negócios na Copa, evento que abre 
o projeto da Abri l Mídia em novembro 
deste ano, com a presença de represen
tantes do mercado econômico e autori
dades de governo. 

Até pa ra gringo 
"Brasil, a maior seleção do mundo" é o 

projeto do Grupo Estado lançado em se
tembro. Também com a premissa de que 
o futebol vai muito além dos 90 minutos, 
a empresa investe na integração entre os 
veículos, criação de conteúdo colaborati-
vo e projetos especiais. A iniciativa con
ta com quatro cotas de patrocínio más-
ter, no valor de R$ 20 milhões cada, além 
de oito cotas de apoio. 

Segundo Illan Kow, diretor do núcleo 
de publicações, os patrocinadores esta
rão envolvidos em todas as plataformas 
com exposição de marca e possibilidades 
de ativações. O plano terá início em 2013, 
com a Copa das Confederações, e termi
na em 2014, no final da Copa do Mundo. 

Antes dos projetos personalizados, o 
Grupo Estado se compromete com a co
bertura do evento em seus veículos. Na 
versão impressa de O Estado de S.Paulo, o 
caderno de esportes será responsável pe
la apuração de tudo o que acontece com 
as seleções participantes. No decorrer do 
evento serão lançados mais de 20 guias 
e cadernos especiais com curiosidades e 
informações sobre a Copa do Mundo. Nas 
rádios Estadão ESPN e Eldorado FM, os 
programas sobre futebol trarão a cober
tura completa com boletins sobre a Copa. 

O portal do Estadão abrigará um site 
dedicado somente à Copa, com versão 
para dispositivos móveis. As redes sociais 
também serão um meio de entrega para 
os leitores. A TV Estadão terá programa
ção especial, incluindo convidados para 
debater os acontecimentos relativos ao 
torneio. Com material do Acervo Digital 
Estadão, o grupo reúne fotos e publica
ções das campanhas das cinco conquis
tas do Brasil em um livro, que terá versão 
para tablet com conteúdo extra. 

"Todo o conteúdo produzido pela equi
pe do Grupo Estado poderá ser utilizado 
pelos patrocinadores em suas fanpages 
nas redes sociais. Ou seja, além de estar 
presente em todas as plataformas, os pa
trocinadores terão conteúdo de qualida
de para trabalhar" conta Kow. 

Um dos pilares mais importantes do 
projeto é a abertura para a colaboração 
dos leitores na construção do conteúdo 
sobre a Copa em todas as plataformas. 
O principal produto é o Jornal dos Téc
nicos, publicação impressa (com versão 
online) que trará textos de pessoas que 
quiserem escrever sobre o assunto. O 
Bar Pirajá, de São Paulo, será a sede dos 
debates, como se fosse uma reunião de 
pauta para a próxima edição. 

Os patrocinadores contarão também 
com ações de ativação. Em 2013, o Prê
mio Atleta do Ano do Estadão terá pela 
primeira vez uma cerimônia de entrega. 
O grupo reservou ainda um camarote no 
estádio do Corinthians (onde serão rea
lizados os jogos da Copa de 2014 em São 
Paulo) para relacionamento. O Estadão 
promove ainda, a exposição Campo de 
Todas as Nações, com itens de jogado
res que fizeram história e páginas do Es
tadão Acervo. 

O Grupo Estado preocupou-se t em 
atingir os turistas que virão para o Brasil, 

criando o Gringo Friendly. Essa platafor
ma terá o lançamento do e-book Histó
rias do Futebol, em três idiomas. O livro 
trará a história da Copa do Mundo e dos 
150 anos do futebol, utilizando matérias 
especiais do Estadão Acervo. Outra novi
dade é o suplemento Divirta-se na Copa, 
um guia de São Paulo (em inglês e espa
nhol) com indicações de restaurantes e 
bares. O guia será distribuído junto com 
uma versão do Estadão também bilíngue, 
com as principais notícias sobre a Copa. 

Ações c u s t o m i z a d a s 
O Grupo Folha planeja uma das maio

res coberturas jornalísticas em todas as 
plataformas nas quais está presente. Além 
da Folha de S. Paulo, estão dentro do pro
jeto o portal Folha, o jornal Agora São Pau
lo, as revistas São Paulo e Serafina, além 
de toda a plataforma digital do grupo, com 
conteúdo para dispositivos móveis. Uma 
das maiores apostas será o portal Copa 
20, que vai reunir o material produzido. 

"Segundo pesquisas Marplan, atingi
mos mais de 3,4 milhões de pessoas com 
nossas plataformas. Com conteúdo pa
ra a Copa da Confederações e a Copa do 
Mundo, esperamos uma audiência mui
to maior" conta Antonio Carlos de Mou
ra, diretor executivo comercial do Grupo 
Folha. O pacote comercial envolve nove 

cotas de patrocínio, sendo três máster 
(R$ 20 milhões cada), três premium (R$ 
10 milhões) e três gold (R$ 5 milhões). 

Para Moura, os eventos no Brasil se 
mostrarão diferentes de todos os outros, 
inclusive da Copa da África do Sul, em 
2010. "O fato de a Copa acontecer no 
Brasil faz que isso seja assunto de to
dos, independente da preferência por 
futebol" avalia. 

Assim, não só as editorias de esportes 
dos veículos do Grupo Folha trabalharão 
na cobertura. Hotelaria, turismo, trânsi
to, obras, moda, tudo será adequado ao 
tema Copa do Mundo. Os patrocinadores 
serão contemplados em todas as plata
formas, podendo, inclusive, customizar 
ações para estreitar a comunicação en
tre anunciantes e leitores. 

No Rio de Janeiro, O Globo sai às ruas 
com "Joga Brasil. Tudo que rola no País da 
bola" A proposta, feita em parceria com 
a redação, pretende fazer um retrato da 
cultura do futebol no País, conforme ex
plica Sergio Abdon, gerente de projetos 
especiais. A cobertura vai abranger todas 
as cidades-sede da Copa. "Vamos mostrar 
que, independentemente do local, todos 
respiram e vivem futebol de alguma for
ma" ressalta Abdon. 

A estratégia comercial é baseada em 
ativações e eventos. Tudo começa com a 
reinauguração do estádio do Maracanã, 
marcada para março de 2013. A praia ser
virá como palco para diversas ações, como 
sessão de cinema sobre futebol, uma casa 
oferecendo conteúdo multimídia e espe
cialistas para debater o assunto. "Vamos 
aproveitar o que o Rio oferece de opor
tunidade ao ar livre para dar ao patroci
nador mais opções de ativação de marca" 
explica Abdon. O pacote de O Globo con
ta com seis cotas de patrocínio no valor 
de R$ 6,8 milhões e quatro cotas de apoio. 

Em paralelo ocorrem, no Parque de 
Madureira, diversas ações com foco no 
público das classes CD e incluem ações 
sociais. "Com a interatividade do lei
tor, vamos escolher campos em comu
nidades carentes para serem reforma
dos" conta o executivo. O jornal também 
aposta em entregas digitais com aplica
tivos, projetos para iPad e edições espe
ciais do Globo A+. 
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ontando com os direitos de trans
missão das Eliminatórias da Copa 

do Mundo, de amistosos internacionais 
e das principais competições da Europa 
(Liga dos Campeões e Europa League), 
o Esporte Interativo quer mostrar aos te
lespectadores os preparativos para a Co
pa de 2014. "Os jogadores das seleções 
estão espalhados em times pelo mundo 
todo. Estamos transmitindo os jogos pa
ra que os aficionados por futebol acom
panhem o atleta antes mesmo da Copa" 
explica Claudio Prado, diretor comercial 
executivo do canal. 

Além da cobertura jornalística, o Es
porte Interativo fará um tour pelas cida-
des-sede da Copa das Confederações e 
da Copa do Mundo, percorrendo locais 
para mostrar a relação da cidade com o 
futebol, fatos históricos, o que os turis
tas encontrarão em cada lugar, quais as 
transformações que a cidade vai sofrer, 
entre outros aspectos. O plano prevê seis 

cotas de patrocínio no valor de R$ 11,4 
milhões cada. Ainda está em projeto um 
reality show, com realização do Esporte 
Interativo e um patrocinador. 

Na plataforma digital, o Esporte Intera
tivo e o Yahoo formaram uma parceria pe
la qual o internauta será direcionado a um 
conteúdo único. Estão à venda quatro co
tas de patrocínio, no valor de R$ 6,85 mi 
lhões. Além da cobertura antes, durante e 
depois dos jogos, o portal será recheado 
com os mais diversos assuntos relativos 
ao tema Copa do Mundo. "Desde beleza, 
comportamento, moda, tudo vai ser en
volvido com Copa do Mundo" explica Re
nato Pelissaro, diretor de desenvolvimen
to de negócios do Yahoo Brasil. Juntos, os 
canais Yahoo Esportes e Esporte Interativo 
deverão alcançar uma audiência de qua
se dez milhões de pessoas (entre os usuá
rios únicos mensais do portal e os fãs do EI 
no Facebook), além do canal no YouTube, 
que registra mais de cem milhões de views. 

O UOL já está no ar com site especial 
para cobertura da Copa das Confedera
ções e Copa do Mundo. "Existe muito as
sunto demandado sobre os eventos, co
mo a construção dos estádios" explica 
Enor Paiano, diretor de publicidade. O 
projeto inclui conteúdo para dispositi
vos móveis e aplicativos informativos e 
de entretenimento. 

Segundo Paiano, o grande aprendiza
do do portal é investir na interatividade 
com o leitor. "As pessoas querem produzir 
conteúdo, tudo que envolve a participa
ção do internauta tem sucesso" comen
ta. Outro ponto fundamental é explorar 
bem o mobile. "Sabemos que as pessoas 
vão assistir aos jogos pela TV e comentar 
pelo celular" aponta. A expectativa é de 
que, na Copa do Mundo, 64 milhões de 
pessoas acessem a web via dispositivos 
móveis. O projeto do UOL tem duração 
de dois anos, com espaço para seis cotas 
de patrocínio, vendidas a valor de tabela 

de R$ 13 milhões cada uma. 
Já o Terra aposta na cobertura em seu 

próprio portal, sem á criação de um hotsi-
te específico para a Copa. O projeto "Mun
dial Terra, mais que 90 minutos" contará 
com presença nas cinco plataformas em 
que atua, com o mesmo grau de impor
tância. Smartphone, tablet, TV conecta
da, PC e digital out-of-home trarão con
teúdo de todas as editorias com o tema 
Copa do Mundo. "Não queremos com
petir com a televisão. As pessoas gostam 
de assistir aos jogos acompanhadas. Mas 
querem comentar, ver estatísticas e notí
cias de bastidores enquanto a bola rola" 
explica Rafael Davini, diretor-geral do 
Terra no Brasil. 

O portal acredita no conteúdo mult i -
plataforma e transversal. "Vamos falar 
de todos os assuntos em todas as nossas 
mídias", ressalta. Para os patrocinado
res, o plano comercial envolve as cinco 
telas, possibilidade de ações customiza
das e ações de ativação. Assim como na 
Copa de 2010, na África do Sul, o Terra 
montará um lounge para relacionamen
to. Os patrocinadores que estiveram com 
o portal na última Copa têm preferência 
no projeto comercial. Sem divulgar valo
res, o Terra abriu seis cotas de patrocínio 
e quatro de apoio. 

Rede Globo adquiriu os direitos ex
clusivos para transmissão da Copa do 

Mundo de 2014, o que garante também os 
direitos da Copa das Confederações, a se 
realizar um ano antes. A emissora preten
dia agrupar em um único plano comercial 
os campeonatos nacionais de 2013 e 2014 
e também a Copa das Confederações e a 
Copa do Mundo, mas o projeto foi trava
do por conta das regras comerciais esta
belecidas pela Fifa. 

A entidade dá preferência na oferta do 
plano de transmissão de seus eventos aos 
seus patrocinadores globais e aos parcei
ros oficiais do mundial de 2014 (leia maté
ria à pág. 22). Sendo assim, a Globo deve 
anunciar o plano comercial para as Copas 
apenas em dezembro. Procurada pela re
portagem, a emissora preferiu não adian
tar detalhes sobre números e valores das 
cotas de patrocínio para transmissão. De 
acordo com o documento 2014 Fifa World 
Cup Brazil Media Rights Licensees, a Glo
bo adquiriu os direitos da própria Fifa pa
ra televisão e rádio, e sublicenciou (ape
nas no caso da transmissão de TV), para 
Band e ESPN. A Globo fechou um acordo 
especial de licença com a Fifa que faz de
la a emissora oficial da Copa das Confe
derações 2013 e da Copa do Mundo 2014. 

Como a emissora oficial ainda não apre
sentou seu plano comercial, as demais re
des de TV e até os outros meios ficam em 
suspenso no que diz respeito a cotas de 
patrocínio. A Band apresentou recente
mente a programação para 2013, que in
clui a Copa das Confederações. Segundo 
o diretor executivo, Marcelo Mainardi, as 
marcas patrocinadoras da Fifa teriam até 
23 de outubro para fechar contrato com a 
emissora. Caso as cotas não fossem todas 

preenchidas, a Band abriria a comerciali
zação para o mercado anunciante. 

O mesmo vale para a Copa do Mun
do, porém o prazo vai até dezembro des
te ano. Além dos patrocinadores oficias 
do evento e da Fifa, a Band ainda dá pre
ferência aos patrocinadores da transmis
são da Copa de 2010 (Caixa Econômica 
Federal, Casas Bahia, Itaipava, Petrobras, 
Samsung e Volkswagen, além de Embra-
tel com o top de cinco segundos). Apesar 
de já estar comercializando as cotas para 
os eventos, a Band não confirmou quan
tidade nem valores, já que tomará como 
base o plano comercial da Globo. 

Da mesma forma, a ESPN não divulgou 
ainda a quantidade e os valores de suas co
tas de patrocínio para a transmissão da Co
pa do Mundo. A emissora poderá exibir os 
jogos em todos os canais do grupo (ESPN, 
ESPN Brasil e ESPN+). De acordo com in
formações fornecidas pela própria empre
sa, existe uma negociação em processo pa
ra a transmissão via Rádio Estadão ESPN. 

O SporTV fará a transmissão em três ca
nais, além da opção em alta definição para 
quem tem pacote HD. O projeto é multipla-
taforma e contempla televisão, web e vídeo 
on demand. De acordo com Raul Costa Jr., 
diretor de conteúdo do canal, a Copa das 
Confederaões será um teste de fórmulas e 
conceitos para a Copa do Mundo. "Teremos 
a cobertura completa com inovações tecno
lógicas e estúdios surpreendentes" adianta. 
Para ele, a grande preocupação ainda é dar 
uma perspectiva global às transmissões. A 
Globosat, programadora do canal, ainda 
não apresentou o plano comercial. Os as
sinantes da TV paga contarão ainda com a 
transmissão do BandSports, que também 
não divulgou cotas ou valores. 
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Text Box
Fonte: Propmark, São Paulo, 5 nov. 2012, p. 24-26.




