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Várias gerações de brasileiros sentirão 
pela primeira vez a emoção de ver o 

País sediar uma Copa do Mundo no pró-
ximo ano. No entanto, apenas uma pe-
quena parcela da população consegui-
rá participar da festa nos estádios por 
conta do número limitado de ingressos e 
também pelo preço das entradas. Prévia 
do Mundial, a Copa das Confederações 
também será palco de uma série de ati-
vações de patrocinadores com o objeti-
vo de aproximar as pessoas do evento e 
proporcionar experiências únicas atre-
ladas às suas marcas.

O McDonald’s, por exemplo, parcei-
ro da Fifa desde 1994, preparou duas 
atividades principais para o torneio. 
A primeira está ligada ao programa de 
voluntários. Dona de uma universida-
de corporativa, a rede de fast-food se-
rá responsável por ministrar um curso 
de hospitalidade para cerca de três mil 
dos 6,5 mil voluntários que ajudarão a 
Fifa durante a competição. “Este proje-
to reforça nossa política de valorização 
e capacitação das pessoas, permitindo 
que elas ofereçam serviços melhores e 
deixem uma boa imagem do evento e 
do País”, aponta David Grinberg, geren-
te corporativo de marketing esportivo 
do McDonald’s. Todos os participantes 
receberão um certificado e um voucher 
para ser utilizado nas lojas da rede.

Em outra ponta, a empresa está 
 realizando o programa “Sonho de Cra-
que”, que irá selecionar 350 crianças que 
entrarão em campo com os jogadores de 
todas as seleções. Os jovens entre seis e 
dez anos foram selecionados por meio de 
um concurso cultural promovido em 26 
escolas das seis cidades-sede do torneio 
(Belo Horizonte, Brasília, Fortaleza, Re-
cife, Rio de Janeiro e Salvador). Cada es-
cola participante também receberá R$ 10 
mil em equipamentos esportivos. Mais de 
5.570 trabalhos foram inscritos na ação.

A companhia também selecionou in-
ternamente nas redes de lojas destas seis 
cidades 18 anfitriões (três por município), 
os quais ajudarão a organizar a participa-
ção das crianças e que também terão a ex-
periência de viver de perto o torneio — 
assim como cada um dos 350 responsá-
veis que terão a chance de assistir ao jogo 
no estádio. “Este projeto conseguiu jun-
tar vários elementos. É a primeira vez que  
nosso colaborador irá participar de uma 
atividade como essa”, pontua Grinberg.

Outra ação ligada ao público jovem 
foi desenvolvida pela Adidas, parceira 
da Fifa há mais de 30 anos. A marca das 
três listras promoveu em abril o concur-
so cultural Guardião da Bandeira para 
selecionar adolescentes de 13 a 17 anos 
que serão responsáveis por carregar a 
bandeira de Fair Play nos jogos da Copa 
das Confederações. Uma comissão julga-
dora escolheu os 13 autores das respos-
tas mais criativas para a pergunta “Por 
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que os teus amigos são tão importantes 
para carregar a bandeira ao seu lado?”. 
Cada vencedor levará cinco amigos pa-
ra ajudá-lo na tarefa de carregar a ban-
deira em uma partida. Nas outras três 
partidas do torneio os guardiões serão 
jovens do Ginga Social, projeto da mar-
ca com a Fundação Gol de Letra, dos te-
tracampeões Raí e Leonardo.

Primeiro grande patrocinador da Fifa — 
está presente em Copas desde 1950, com 
placas em campo, e, desde 1978, como par-
ceiro oficial —, a Coca-Cola foi a respon-
sável por selecionar os gandulas que tra-
balharão nos 16 jogos da Copa das Confe-
derações. Os 138 felizardos foram escolhi-
dos a partir da participação na Copa Co-
ca-Cola, torneio de futebol realizado em 
todo o País no ano passado e que reuniu 
cerca de dez mil jovens de 14 a 16 anos.

“Dar a esses jovens a oportunidade de 
participar de um evento da grandeza da 
Copa das Confederações é realmente gra-
tificante. Estamos muito satisfeitos em po-

der também estimular o conceito de vida 
ativa”, disse Michel Davidovich, vice-pre-
sidente e diretor geral da Coca-Cola Bra-
sil para a Copa do Mundo da Fifa 2014, à 
época da final da Copa Coca-Cola.

Fifa debate marketing de guerrilha
Em parceria com a Associação Bra-

sileira das Agências de Publicidade 
(Abap) e com o Sindicato das Agências 
de Propaganda (Sinapro), a Fifa partici-
pou na semana passada de encontros no 
Rio de Janeiro e em São Paulo para di-
rimir sobre o que é ou não considerado 

marketing de emboscada. As principais 
infrações apontadas pelos dirigentes da 
entidade máxima do futebol são o uso 
não autorizado de marcas do evento, a 
falsificação de produtos, fraudes, o co-
mércio informal em torno dos estádios 
e promoções envolvendo ingressos. A 
preocupação se justifica pelos números: 
93% das receitas da Fifa vêm da venda 
de direitos de marketing e transmissão 
dos diversos torneios promovidos pela 
entidade, sendo que, deste total, 87% 
vêm da Copa do Mundo.

Colaborou Teresa Levin

Filme “Colorir”, da Wieden + Kennedy para Coca-Cola: marca selecionou os gandulas da competição
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 35, n. 1560, p. 29, 20 maio 2013.
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