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identidade com o consumidor brasileiro.
Entre patrocinadores globais da Fifa
(empresas que patrocinam todas as competições da entidade), parceiros das copas
do Mundo e das Confederações e apoiadores locais (que compraram os espaços
reservado para players nacionais), quase 30 empresas estão envolvidas com os
torneios (veja quadros). Algumas delas já
implementaram ações para divulgar suas
marcas e propriedades atreladas ao M u n -
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ercados de expectativas, os dois grandes eventos futebolísticos a se realizar
no Brasil — a Copa das Confederações,
em 2013, e a Copa do Mundo, em 2014 —,
além de garantir a maior audiência que
um evento esportivo proporciona à mídia, aguça o interesse de marcas globais e
nacionais, que investem nos torneios e na
seleção brasileira. É a partir da aproximação com os torcedores que muitos desses
players esperam construir um legado de
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com o público. Quando se cria essa ressonância, se traz valor agregado. Vejo pouca
estratégia de patrocínio no Brasil" aponta.
Então será que vale a pena investir m i lhões para patrocinar eventos esportivos em
grandes ocasiões, como é o caso da Copa?
No momento, isso é uma incógnita para algumas marcas estreantes. De acordo com alguns gestores de marketing o maior legado
que um evento global como a Copa deverá
propiciar será o conhecimento espontâneo
de suas marcas, produtos e ações sociais.
"Esse é o nosso primeiro grande patrocínio esportivo e a maior expectativa
é aumentar o conhecimento espontâneo
de marca" afirma Adriana Gomes, diretora de marketing da Liberty Seguros. Em
maio de 2011 a seguradora anunciou a assinatura do contrato de patrocínio com a
Fifa, acordo que lhe dá o direito de utilizar, no ramo de serviços seguros, o título
de Seguradora Oficial da Copa do M u n do da Fifa 2014.
O patrocínio vai até 2014 e abrange os 16
jogos da Copa das Confederações, em 2013,
mais os 64 jogos da Copa do Mundo. Além
do compromisso com o País no desenvolvimento de seus negócios localmente, segundo Adriana, o patrocínio é uma grande
oportunidade de exposição de marca. "Esse contrato não nos dá nenhuma vantagem
sobre a venda de apólices para os serviços e
obras que a Copa está gerando. O patrocínio é claro: é uma exposição de marca, não
uma garantia de negócios" explica.
A escola de idiomas Wise Up ainda está
finalizando o plano de ativação, mas Sandro Serzedello, diretor do Ometz Group
(holding da qual a Wise Up faz parte) dá
algumas pistas. "A marca terá exposição
internacional em guias oficiais da Copa,
site da Fifa, mídia exterior. Alunos, prospects e o mercado serão muito impactados pelas nossas ações" destaca.
Marcas em campo

dial. Porém, seja por questões estratégicas,
seja porque ainda estão se preparando ou
aguardando 2013, muitas ainda fazem
mistério sobre a estratégia a ser adotada.
Para Flávio Rezende, diretor nacional
de mídia da DPZ, o grande legado da Copa e da Olimpíada será o desenvolvimento da cultura de patrocínio no País. Na sua
visão, as marcas vão aprender nesse processo. "O grande benefício que o esporte traz é criar uma ressonância de marca

A Coca-Cola já vem realizando ações
para divulgar sua associação com o M u n dial de futebol. A campanha "O mais brasileiro dos brasileiros" começou antes
mesmo da aparição do mascote da competição. Após sua apresentação, entrou no
ar a promoção "O mascote é nosso" para
escolha do nome do boneco.
Michel Davidovich, vice-presidente e
gerente-geral da Coca-Cola Brasil para
a Copa do Mundo, afirma que todas as

sibilidade, aproximando a paixão que temos por cuidar das pessoas da paixão que
os brasileiros têm pelo futebol", explica.
Seleção brasileira
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Algumas marcas estarão presentes ancoradas no patrocínio à Confederação
Brasileira de Futebol (CBF). Entre as i n ternacionais, a cerveja Budweiser estará
associada diretamente à Fifa, em contrato que permite expor mais produtos do
portfólio da ABInbev. Por conta do patrocínio à seleção brasileira, a Ambev já d i vulgou um vídeo criado pela Africa relacionando a cerveja à alegria e o orgulho
do Brasil ser o País sede do mais importante evento global de futebol.
O gerente de Brahma Pedro Adamy
lembra que a Ambev já fazia ativações
durante os jogos do Brasil, mas agora, as
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De olho no aumento do fluxo de passageiros internacionais, a companhia área
Emirates aposta na construção de vínculo
com os clientes ancorada na paixão pelo
esporte. "A parceria com a Fifa nos permite compartilhar e apoiar os interesses dos
fãs de futebol de todo o mundo, e construir
uma relação mais próxima com eles" argumenta Boutros Boutros, vice-presidente
de comunicação corporativa da Emirates.
Ricard Wolff, diretor de marketing institucional da Johnson & Johnson, lembra a
história da empresa no Brasil ao destacar
a importância de se associar às competições internacionais a serem realizadas
no País, que é o segundo mercado mais
importante para a companhia no m u n do. "Vimos na Copa das Confederações
e na Copa do Mundo a oportunidade de
ampliar ainda mais nossa presença e v i -
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ações serão atreladas aos legados que a
marca quer deixar após este evento: reciclagem comunidade e vida ativa. "Na primeira ação trabalhamos o conceito de comunidade, ao levar o mascote para uma
unidade do projeto Coletivo Coca-Cola, no
Morro dos Macacos, no Rio de Janeiro. Foi
a primeira vez que esta comunidade recebeu um evento tão grandioso, com visibilidade internacional" conta o executivo.
Patrocinadora da Fifa, a Visa deve expor
mais de dez produtos do seu portfólio de
meios de pagamentos durante os jogos.
De acordo com o diretor executivo de marketing, Luís Cassio de Oliveira, no Brasil
o objetivo é fazer com que a marca tenha
penetração cada vez maior, ampliando a
utilização de seus produtos. "Queremos
que as pessoas conheçam o que podemos
oferecer de benefícios" explica.

oportunidades de estreitar o relacionamento com o consumidor são ainda mais
propícias. "Agora temos uma combinação
única, o maior evento do futebol dentro
do nosso país. Aí entra o 'brahmeiro,' que
é o nosso grande ícone", define.
O Guaraná Antárctica é a terceira propriedade da Ambev ligada diretamente à
seleção, graças ao acordo que permite expor a marca na camisa dos jogadores. O gerente de marketing do refrigerante, Thiago
Guedes Hackradt, diz que as expectativas
são as melhores possíveis. "Acreditamos
que os investimentos no futebol e o fato de
a marca compartilhar os mesmos valores
da seleção, como energia, união e apoio
à nova geração, fazem com que o Guaraná Antarctica se aproxime ainda mais dos
consumidores brasileiros", aponta.
Já a relação entre a TAM e a CBF está
perto do fim. Patrocinadora oficial da entidade desde o primeiro semestre de 2007,
a companhia aérea informou que, no final
de setembro, comunicou à CBF a decisão
de deixar de patrocinar a entidade no ano
que vem, em data a ser definida. A empresa não revelou os motivos que a levaram a
encerrar a parceria. O atual contrato, renovado em 2011, se estenderia até a Copa de
2014.O montante (R$ 13 milhões, segundo
o balanço referente ao exercício 2011) será redirecionado a ações de marketing de
apoio à venda de passagens e promoções.

Fonte: Meio & Mensagem Especial: Oportunidades da copa, São Paulo, p. 22-23, 5 nov. 2012.

