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A Copa das marcas
Como o Brasil quer ser visto e as oportunidades para as empresas no Mundial de 2014

atleta, o campeonato/evento etc.) com 
uma marca deve ser feita em termos do 
“casamento” e sinergia de valores entre 
os dois elementos.

Resultados da pesquisa Consumer 
 Watch Latam, feita pela Kantar Worl-
dpanel, além da análise de um workshop 
qualitativo feito pela Firefly Millward 
Brown, mostram que a Copa do Mun-
do de futebol é uma paixão declarada e 
unânime dos brasileiros: 85% afirmam 
acompanhar este evento. As oportuni-
dades para 2014 são ainda maiores com 
a possibilidade de assistir aos jogos pre-
sencialmente ou participar mais ativa-
mente do clima da realização do evento.

Rituais de sorte
O futebol para os brasileiros é unani-

midade. É competição sem preconcei-
to, aceito pela maioria sem restrições 
de classe social, sexo ou idade. Repre-
senta união, diversão e pertencimento 

a um grupo, a uma turma que pode ou 
não compartilhar valores comuns, mas 
se junta com um objetivo único. O fu-
tebol está ligado fundamentalmente à 
emoção que contrapõe paixão e ódio: 
pelo time, pelo  país, pelo atleta.

Aliado à paixão aparece a supersti-
ção como um elemento presente no fu-
tebol. É um tema de conversas e goza-
ções nas rodas de amigos. Contudo, se-
gundo a pesquisa Consumer Watch, não 
somos dos países mais supersticiosos. 
Argentina, Bolívia, Equador e Venezuela 
são mais supersticiosos do que o Brasil.

O quadro mostra quais as manias e 
rituais que adotamos para que a sorte 
jogue a nosso favor. Quem não conhe-
ce algum amigo ou familiar que decla-
ra utilizar sempre o mesmo boné ou a 
mesma camiseta, portar o mesmo cha-
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Existe o chamado fator de sorte

Sou supersticioso?

O que fazemos para que a sorte jogue a nosso favor?

Minhas manias e rituais

Fonte: Consumer Watch Latam
Base 100: Seguem algum esporte
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ARGENTINA BOLÍVIA EQUADOR VENEZUELA AMÉRICA 
LATINA

CHILE COLÔMBIA AMÉRICA
CENTRAL

PERU MÉXICO BRASIL
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23%                                    Faço gestos com as  mãos para dar má sorte ao rival

21%                                 Uso sempre a mesma camiseta

17%                         Vejo as partidas sempre com as mesmas pessoas

13%                   Sento-me sempre na mesma posição

4%      Prefiro escutar os jogos pelo rádio

3%     Vejo as partidas com amuletos da sorte

Fonte: Consumer Watch Latam
Base 100: Seguem algum esporte

Os eventos esportivos que serão rea-
lizados no Brasil são grandes opor-

tunidades para as marcas pela exposi-
ção que mobiliza os consumidores, ge-
rando possibilidades únicas de relacio-
namento. Os espaços publicitários são 
disputados e os patrocínios, planejados 
e fechados com muita antecedência. A 
decisão de investir em eventos esporti-
vos exige um planejamento estratégico 
de médio a longo prazo e outro sobre os 
objetivos pretendidos para as marcas. 

Não há dúvidas do retorno para a 
marca quando o objetivo é visibilida-
de e consolidação de uma imagem de 
liderança. No entanto, quando as mar-
cas ainda não são consolidadas e pre-
cisam trabalhar a construção de posi-
cionamento com a entrega de relevân-
cia, nem sempre o esporte de massa é 
o mais adequado para ser associado. A 
associação de um equipamento espor-
tivo (modalidade do esporte, o time, o 

veiro, ter a companhia da mesma mas-
cote ou ainda evitar amigos, familiares 
e locais considerados “pé-frio”? 

Sobre a Copa do Mundo de 2014, os 
resultados do workshop feito pela Fire-
fly Millward Brown mostram um brasi-
leiro orgulhoso e bastante otimista com 
a possibilidade de negócios, a visibili-
dade do País perante o mundo, além da 
alegria de vivenciar muito próximo esta 
experiência. Mas há também um senti-
mento de dúvida e medo, que se expres-
sa em uma atitude de pessimismo. Se-
rá que vai dar tempo? Vai dar certo? A 
grande  preocupação é com a infraestru-
tura dos aeroportos, hotéis, restauran-
tes etc. e com a finalização dos estádios. 

A meta final é que o Brasil possa “fa-
zer bonito”. Ela convive com sentimen-
tos que oscilam entre a esperança e o 
otimismo de que tudo dê certo e os re-
ceios de que prevaleça a desorganiza-
ção, atrasos, confusões que podem pre-
judicar a imagem. Essa preocupação es-
tá alinhada ao desejo da imagem que 
pretendem passar. Querem a ideia de 
um Brasil fora dos  estereótipos, que-
brando paradigmas e clichês construí-
dos ao longo da nossa história. 

O não atendimento das expectativas 
só viria a reforçar os estereótipos que 
querem ver transformados. Acreditam, 
porém, que “tudo vai acabar dando cer-
to” porque os brasileiros são batalhado-
res, podem superar os contratempos e 
surpreender o mundo. 

Todos ligados
Os consumidores são mais vulnerá-

veis a ações das marcas em época de 
Copa do Mundo. É grande o hábito de 
assistir aos jogos (ao vivo ou em repri-
se), debates e comerciais. A participação 
também é bastante significativa: 30% 
revelam que gostam das edições limi-
tadas de produtos; 25%, que trocariam 
a marca se fosse oferecida uma promo-
ção para ir ao Mundial; e 32% respon-
dem que pretendem colecionar mer-
chandising do torneio de 2014. É por 
isso que a cesta de compras em perío-
dos de eventos esportivos cresce cerca 
de 30% em valor, especialmente para 
categorias ligadas a diversão. 

As oportunidades que eventos espor-
tivos representam para o marketing são 
inquestionáveis. Mas falando de bran-
ding como disciplina para construção 
de marcas baseada na associação de 
valores, o futebol é uma oportunidade 
que deve ser analisada e planejada com 
cautela. A decisão deve ser associada ao 
momento da marca e seus objetivos es-
tratégicos. Muita magia envolve o mun-
do dos fanáticos pelo futebol. 
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 34, n. 1552, p. 24, 25 mar. 2013.




