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cenário

Aberta a temporada  
dos grandes eventos
Competições internacionais dão ao País a chance  
de se elevar ao primeiro mundo do marketing esportivo

Por EDUARDO MARINI

lutarão pe-
lo título. No 

Grupo A estão 
Brasil  (país-se-

de), Japão (Ásia), Mé-
xico (Concacaf ) e Itália 

(Europa). No B, Taiti (Oce-
ania), Nigéria (África), Uruguai 

(América do Sul) e Espanha, atual 
campeã mundial. A seleção brasileira 
abre a competição no dia 15 de junho, 
às 16h, contra o Japão, no Estádio Na-
cional de Brasília. 

Os brasileiros esperam estar na final, 
15 dias depois, no Maracanã, o mitoló-
gico templo do futebol construído para 
a Copa de 1950 e totalmente reformado 
para abrigar partidas da Copa das Con-

Copa das Con-
federações 

2013, Copa do Mun-
do 2014, Jogos Olímpi-
cos e Paralímpicos de 2016, 
Copa América 2019 e mais oi-
to competições internacionais setoriza-
das. Todos esses megaeventos possuem 
ao menos um ponto em comum: terão 
como sede o Brasil. Coincidência capaz 
de produzir uma situação inédita: nun-
ca na história do esporte um país foi se-
de de tantas realizações esportivas inter-
nacionais de ponta em um intervalo tão 
pequeno de tempo. 

Após “aquecimentos” importantes co-
mo os Jogos Pan-Americanos de 2007 e a 

Olímpía da 
Militar de 2011, 
ambos realizados no 
Rio de Janeiro, esse ciclo dourado do 
sport business será colocado à prova na 
Copa das Confederações 2013. Conside-
rada pela Fifa, o Comitê Organizador Lo-
cal (COL) e as seleções o evento-teste ofi-

cial pa-
ra o Mundial, 

ela será disputada entre 15 e 30 de 
junho em seis das 12 cidades-sedes de 
2014: Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Re-
cife, Salvador, Fortaleza e Distrito Federal 
(veja mais nas págs. 8, 9 e 10). 

Oito seleções, divididas em dois grupos, 
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federações e do Mundial, entre elas as fi-
nais dos dois torneios.

A proximidade do início dos jogos, da 
bola em campo, fez com que parte dos 
anunciantes e empresas envolvidas com 
ações de promoção, patrocínio e marke-
ting abandonasse a ideia equivocada de 
que a Copa das Confederações é um even-
to pequeno, avalia Orlando Marques, CEO 
e presidente da operação brasileira da re-
de Publicis e presidente também da As-
sociação Brasileira de Agências de Publi-
cidade (Abap). 

“Pensa assim quem analisa essa com-
petição com os parâmetros do Mundial. 
Não é o caso. Ela deve ser encarada como 
um dos três mais importantes torneios de 
seleções do mundo, ao lado da Euroco-
pa e do próprio Mundial. E vamos ter esta 
competição aqui no Brasil em 2013, um 
ano sem qualquer outra grande disputa 
internacional de futebol no País. É pou-
co? Claro que não”, diz Marques. 

Basta considerar o ano de 2013 com a 
Copa das Confederações e tentar imagi-
nar esse mesmo ano sem nada em termos 
internacionais e a relevância da compe-
tição fica evidente. “A Copa das Confe-
derações tem vida própria. E já começa 
a dar provas de que vai gerar ganhos fi-
nanceiros, de imagem e de marca para as 
cidades-sede, anunciantes, marketing e, 
junto a tudo isso, o País”, completa o pre-
sidente da Abap.

O discurso de Marques está afinado 
com os clientes do grupo que dirige. A re-
de varejista de artigos esportivos Centau-
ro, empresa do grupo SBF com 230 lojas 
em 23 Estados do País, comprou a última 
cota de patrocínio disponível para as Co-
pas das Confederações 2013 e do Mun-
do 2014. Como anunciante local, a marca 
pretende investir R$ 80 milhões em cam-
panhas, comércio eletrônico e produtos 
no embalo das duas competições. Além 
dela, estão nesta categoria (apoiadores 
nacionais) Apex-Brasil, Garoto, Itaú, Li-
berty Seguros e Wise Up.

Muito dinheiro em jogo
Não há estudos específicos sobre os 

impactos totais produzidos pela Copa das 
Confederações na economia, nas ações de 
marketing e nos mercados publicitários 
brasileiro e mundial. Nos levantamen-
tos feitos até aqui, os números e estatís-
ticas da competição aparecem incluídos 
no projeto Copa do Mundo 2014. Espe-
cialistas ouvidos por Meio & Mensagem 
Especial estimam, no entanto, que a dis-
puta de 2013 produzirá entre 15% e 20% 
dos resultados econômicos, sociais e de 
comunicação esperados para o Mundial 
a ser realizado um ano depois.

Não é pouca coisa. Um estudo da em-
presa de consultoria Ernst & Young, reali-
zado em parceria com a Fundação Getulio 
Vargas (FGV), mostra que o conjunto dos 
dois torneios promovidos pela Fifa deve-
rá injetar R$ 183 bilhões no PIB brasilei-
ro até 2019. Isso significa um crescimento 
médio adicional de 0,4% no bolo gerado 
especificamente pelas duas disputas. Se 
considerarmos o impacto da Copa das 
Confederações em 15% (o piso das esti-
mativas), haverá um impacto de R$ 27,5 
bilhões, valor, por exemplo, 30,3% maior 
do que o lucro líquido da Petrobrás em 
2012, de R$ 21,1 bilhões.

O mesmo trabalho aponta que 3,6 mi-
lhões de empregos serão criados até 2014. 
E que o número de turistas estrangeiros 
atraídos pelas competições ficará entre 

600 mil e 700 mil. Além deles, três mi-
lhões de brasileiros circularão pelo País 
durante as duas Copas.

As competições das Confederações e 
do Mundo serão palcos para o brilho de 
três categorias de parceiros da Fifa: os pa-
trocinadores mundiais da entidade (Adi-
das, Coca-Cola, Hyundai, Emirates, Sony 
e Visa), os das duas competições (Budwei-
ser, Castrol, Continental, Johnson & John-
son, McDonalds, Oi, Seara e Yingli) e os 
apoiadores nacionais, já citados.

A população enxerga com muita sim-
patia as empresas patrocinadoras dos 
grandes torneios esportivos dos quais o 
Brasil será palco nos próximos anos. Le-
vantamento da Nielsen Sports, braço de 
marketing esportivo da Nielsen, que ou-
viu 2,1 mil pessoas em dez capitais bra-
sileiras em setembro passado, indica que 
40% estão dispostos a adquirir produtos 
de empresas que vão patrocinar os even-
tos (leia mais à pág. 26).

O resultado positivo é reforçado com os 
dados colhidos por outra pesquisa, tam-
bém realizada pela Nielsen, em dezembro 
de 2011, com 30 mil pessoas em dez pa-
íses que já sediaram Jogos Olímpicos. O 
Brasil foi o que apresentou maior percen-
tual de interessados em consumir produ-
tos de marcas que patrocinaram o evento, 
com 87%. Índia (79%), China (68%) e Rús-
sia (56%) vieram a seguir. “Essa tendên-
cia compreende não apenas a Olimpía-
da, mas todos os grandes eventos”, expli-
ca o diretor do instituto, Rafael Plastina.

Esses resultados trazem dois desafios 
para as empresas envolvidas, segundo o 
pesquisador. O primeiro é ser reconheci-
da pelo público como patrocinadora do 
evento – as pessoas precisam ser infor-
madas por meio de campanhas de divul-
gação. O segundo é transformar o desejo 
dos consumidores em ação.

Negócios do esporte
Apesar do pulso forte da Fifa (que faz 

de tudo para proteger o direito de seus 
parceiros comerciais), as duas competi-
ções, pela própria dimensão, criam espa-
ço para vários outros players nos setores 
de publicidade, promoção, marketing, 
turismo, infraestrutura e organização de 
eventos esportivos. Informações reunidas 
pelos consultores em marketing esporti-
vo Amir Somoggi, do portal Futebol Bu-
siness, e Fernando Trevisan, da Trevisan 
Escola de Negócios, não deixam margem 
para dúvidas. 

Somoggi apresenta dados esclarecedo-
res. Nos 13 meses entre o início da Copa 
das Confederações e o Mundial, nas últi-
mas edições, o mercado publicitário bra-
sileiro apresentou um aquecimento na-
tural de 15% em relação aos mesmos pe-
ríodos dos anos sem as disputas. “Com o 
Brasil sede, esse bolo crescerá ainda mais 
neste próximo ano”, afirma.

O investimento em arenas, no Brasil, 
girou em torno dos R$ 7 bilhões, contra 
cerca de R$ 4,5 bilhões na Alemanha 2006 
e R$ 4 bilhões na África do Sul 2010. Quan-
do o Brasil foi escolhido como sede da 
Copa, em 2007, os clubes profissionais 
do País faturavam juntos R$ 360 milhões. 
Em 2012, levaram R$ 1,5 bilhão. No mes-
mo período, os patrocínios dedicados a 
essas equipes saltaram de R$ 196 milhões 
para R$ 518 milhões. Os ganhos com bi-
lheteria dobraram: passaram de R$ 130 
milhões para R$ 260 milhões.

A evolução dos números relacionados 
ao negócio do futebol realmente impres-

As modernas arenas construídas ou 
reformadas não são os únicos pontos 
oficiais da Fifa para reunir milhares 
de pessoas numa Copa do Mundo (leia 
mais às págs. 8, 9 e 10). Além do agito 
nos estádios, a entidade promove 
gigantescas exibições públicas dos 
jogos, com telões, shows, promoções, 
espetáculos culturais e outras atrações, 
sempre com identidade visual e temática 
ligadas ao país-sede — as fanfests. Elas 
acontecem apenas nas Copas do Mundo 
e só os patrocinadores oficiais podem 
participar. Na das Confederações, a Fifa 
abre espaço para que as cidades-sede 
realizem eventos com seus próprios 
parceiros de marketing.

Quem chega a Belo Horizonte sem 
ingresso para os jogos não fica sem 
opção de divertimento. A cidade oferece 
atrações culturais, shows e atividades 
apoiadas na força da gastronomia 
mineira. Ambev (com a marca de cerveja 
Brahma), Coca-Cola e Hyundai fecharam 
patrocínio com a prefeitura de BH. 

Os motores estão aquecidos 
também em Salvador, com exibições 
públicas dos jogos em três pontos da 
cidade em telões, shows e uma intensa 
agenda cultural. As festas de São João, 
tradicionalíssimas no Nordeste do 

Fora dos estádios, 
cidades em festa

País, foram incorporadas ao pacote. A 
cervejaria Petrópolis fechou parceria 
com os baianos. 

No Recife, o Marco Zero da cidade, 
no bairro do Recife Antigo, é o ponto 
de exibição pública das partidas. Em 
Fortaleza, o principal ponto será o aterro 
da praia de Iracema, onde acontece o 
São João da Copa. No Distrito Federal, 
até o fechamento desta edição, os 
organizadores ainda não haviam definido 
a agenda local.

Em São Paulo, a 9ine, em parceria 
com a Multicase e a Enter Eventos, 
promoverá a festa Ginga, uma 
plataforma de entretenimento e 
relacionamento com eventos temáticos 
durante a exibição dos jogos do Brasil. A 
expectativa é reunir 1,5 mil pessoas por 
dia. O patrocínio principal é da Ambev, 
que entra como cotista máster.

As areias da praia de Copacabana, 
sede de uma das seis Fifa Fanfests 
internacionais no Mundial da África do 
Sul 2010 — e local certo de folia oficial 
na Copa 2014 —-, será também o ponto 
principal das transmissões públicas no 
Rio de Janeiro. A prefeitura programou 
exibições de bandas e artistas locais 
em vários pontos da cidade, além de 
atrações culturais e de entretenimento.

siona. De 1990 a 2010, o valor anual dos 
direitos de transmissão comercializados 
pela Fifa saltou de US$ 96 milhões para 
US$ 2,3 bilhões, lembra Fernando Trevi-
san. “É uma tendência seguida nas ligas 
nacionais europeias e, em certa escala, 
também no Brasil”, aponta. 

Upgrade geral
A receita dos principais clubes brasilei-

ros dobrou entre 2008 e 2011, o que per-
mitiu o retorno de 707 jogadores ao Pa-
ís em 2009 e mais de 500, em média, em 
cada um dos anos seguintes. E há mui-
to espaço para crescer. Os clubes brasi-
leiros, é verdade, devem quase R$ 4 bi-
lhões. Mas faturam apenas um terço do 
que arrecada a liga inglesa. Outros dados 
definitivos: a América Latina representa 
7% do PIB mundial, em grande parte por 
causa do Brasil, enquanto o movimento 

financeiro do esporte latino americano, 
que inclui marketing esportivo e publi-
cidade, responde por apenas 2% do bo-
lo mundial do setor.

Esses números, estatísticas e compara-
ções levam à conclusão inevitável: o es-
paço para oportunidades é estrondoso. E 
aparece em duas frentes principais: a no-
va realidade do patrocínio para o espor-
te e o aumento de outras formas de cap-
tação de recursos, graças ao legado que 
começa a ser transferido pelo padrão Fi-
fa de organização de grandes eventos es-
portivos. Na avaliação de Marcelo Dória, 
presidente da Brunoro Sports Business, 
os novos parâmetros de realização de pa-
trocínio no esporte já estão sendo colo-
cados em prática.

“No campo da comunicação, o ganho 
mais relevante trazido por esses eventos 
é, sem dúvida, a reconstrução dos mé- 

Festa em Copacabana para comemorar a escolha do Rio como sede olímpica: praia deverá ser 
palco da fanfest da Fifa no Rio em 2014. No detalhe, convite para o evento da 9ine em SP 
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todos e relações de patrocínio nos negó-
cios relacionados ao esporte. Há dispu-
tas, a preços cada vez mais altos, por es-
paços nas camisas dos principais clubes 
do País”, aponta Dória.

Além disso, três grandes contratos de 
naming rights de estádios foram assina-
dos nos últimos meses: R$ 30 milhões por 
ano da Allianz para o Palmeiras e R$ 20 
milhões anuais da cerveja Itaipava, me-
tade para a nova arena do Recife e a ou-
tra parte para a de Salvador (leia entre-
vista à pág. 14). São R$ 50 milhões por 
ano — e apenas por enquanto, porque o 
naming rights está só no início no Brasil, 
avalia Dória.

Outro pilar rentável é a exploração mais 
profissional das bilheterias e parcerias de 
marketing pontuais nos jogos dos clubes 
pelos campeonatos nacionais e interna-
cionais nas novas arenas. A possibilidade 
de oferecer grandes partidas em ambien-
te confortável, seguro e agradável, com 
cadeiras numeradas, banheiros limpos, 
bons restaurantes e lanchonetes e facili-
dade de acesso, gerou automaticamente 
a oportunidade para aumentar — e mui-
to — as arrecadações.

Erros e acertos
Vista como parte de um pacote único 

que inclui a necessidade de performance 
perfeita, ou ao menos segura, da “nave-
-mãe” Mundial 2014, a importância da 
Copa das Confederações acaba por ser 
mais logística e esportiva do que pro-
priamente financeira ou de imagem. É 
o evento que dará subsídios para corri-
gir falhas e ressaltar os pontos positivos 
no funcionamento das arenas, da mo-
bilidade urbana, de segurança de bra-
sileiros e estrangeiros e nos aeroportos 
daqui a um ano. 

No plano esportivo, com a presença de 
quatro campeões do mundo (Brasil, Itá-
lia, Uruguai e o atual, Espanha) será tam-
bém a oportunidade para técnicos, joga-
dores, torcedores e imprensa sentirem o 
comportamento e a evolução de candi-
datos ao título na reta final para a Copa. 

É a opinião da Fifa, dos competido-
res e da imprensa esportiva mundial — 
e não há qualquer falta de mérito nisso. 
Ao contrário: representa uma contribui-
ção definitiva para o sucesso do paco-
te completo. Mesmo porque, ainda que 
todo o resto do pacote tenha dado certo, 

nada dele terá valido se parte relevante 
do Mundial der errado.

É verdade também que, até aqui, o Bra-
sil “passou raspando” em algumas eta-
pas da preparação, está em recuperação 
em parte delas e levou bomba em outras. 
Houve aprovação por pouco na constru-
ção e reforma de estádios — o jogo teste 
no Maracanã, entre Brasil e Inglaterra, no 
dia 2, chegou a ser suspenso por liminar 
judicial (devido a problemas na questão 
da segurança), que acabou revogada. Pro-
jetos imprecisos e atrasos no cronograma 
das obras irritaram cartolas da Fifa, gera-
ram pressão sobre governos e colocaram 

na parede a Confederação Brasileira de 
Futebol (CBF) e os dirigentes do COL. O 
tempo passou, a pressão funcionou por 
linhas tortas e pelo menos os seis está-
dios estão concluídos.

Houve problemas também com obras 
de infraestrutura e mobilidade, realizadas 
sobretudo com investimentos dos Estados 
e municípios. Isso porque não foi cum-
prida uma parte importante das promes-
sas de entrega de projetos funcionando 
antes da Copa das Confederações. Obras 
tiveram prazos adiados para o Mundial. 
Outras foram simplesmente esquecidas. 

Pior de tudo, pairaram no ar o tempo 

todo os dois maiores constrangimen-
tos em relação à competição de 2013: 
a situação dos aeroportos e a dúvida 
sobre a eficiência do sinal de internet 
a ser oferecido, sobretudo o da nova 
banda larga 4G para celulares e dispo-
sitivos móveis.

Para além dessas desconfianças, se os 
aeroportos não atrapalharem e a inter-
net funcionar de forma aceitável, o Bra-
sil tem, sim, chances de realizar essa pri-
meira disputa com eficiência e, depois, 
abrigar um belo Mundial. O público tem 
colaborado. No último balanço divulga-
do pela Fifa até o fechamento desta edi-
ção, 640.635 ingressos para a Copa das 
Confederações (equivalente a 76% do 
total) haviam sido vendidos. Tudo indi-
ca que o recorde de vendas da compe-
tição, de 83%, estabelecido em 2005 na 
Alemanha, será batido.

A indústria do turismo nas seis cida-
des-sede manifestava algum incômodo 
com a taxa de reservas — 56%, abaixo do 
esperado por donos de hotéis e agências. 
A Associação Brasileira da Indústria de 
Hotéis (ABIH) deseja no mínimo 70%. O 
movimento nas últimas semanas indicava, 
no entanto, que essa meta seria atingida. 

A poucos dias da bola rolar, a Copa 
das Confederações para, enfim, de sofrer 
com as grandes trovoadas. Não as lite-
rais — mesmo porque chuva não deverá 
ser problema durante os jogos —, mas as 
simbólicas, produzidas pelos problemas 
encontrados por um país que vem sendo 
testado, desde 2007, em sua capacidade 
de produzir grandes eventos. Até aqui, 
está firme. Como um bom estreante — 
sem experiência, mas com disposição 
para acertar no que for fundamental.

Nas últimas semanas, a inauguração 
em série dos estádios que receberão 

jogos da Copa das Confederações aque-
ceram a venda de pacote de hospitali-
ties para o torneio. Os interessados, por 
exemplo, em comprar um espaço para a 
partida de abertura, entre Brasil e Japão, 
no dia 15 de junho, em Brasília, terão de 
contar com a ajuda da sorte: as entradas 
estão praticamente esgotadas e só vol-
tam a ser comercializadas caso haja de-
sistência por parte de quem já adquiriu 
os tíquetes – que custam entre US$ 1 mil 
e US$ 53 mil, apenas para o jogo inicial.  

“As vendas dispararam com a proximi-
dade do evento e os novos estádios apare-
cendo na mídia. Como algumas pesqui-
sas já demonstraram, a Copa das Confe-
derações não é muito familiar ao brasi-
leiro, e isso inclui os empresários e exe-
cutivos. Muitos acabam descobrindo a 
competição durante o processo de com-
pra para a Copa do Mundo. Mas agora 
esquentou de vez”, afirma Gilmar Pinto 
Caldeira, CEO da Match Connections, 
que detém com a Traffic a exclusividade 
na venda dos hospitalities tanto para a 
Copa das Confederações quanto da Co-
pa do Mundo, em 2014.

Já para a Copa do Mundo, os negócios 
estão fervendo há tempos. Caldeira diz 
que, desde novembro de 2011, quando 
começaram as vendas, aproximadamente 
62% de todos os ingressos disponíveis nos 

espaços exclusivos foram comercializa-
dos. “Só no Brasil, mais de 850 empresas 
já compraram tíquetes  para os hospita-
lities”, afirma o executivo, sem nominar 
os clientes. “Toda marca expressiva em 
seus setores e segmentos está nesse bolo.”

No momento, norte-americanos e mexi-
canos lideram a lista dos torcedores de ou-
tros países que mais adquiriram as entra-
das. Dentre os europeus e sul-americanos, 
a procura cresce à medida que as seleções 
dos continentes vão se aproximando de ga-
rantir a classificação nas eliminatórias re-
gionais. É o caso de belgas e colombianos, 
que, empolgados com a boa fase de suas 
equipes, têm procurado a Match Connec-
tions atrás de informações sobre os bilhetes. 

Os preços começam em US$ 700 (para 
uma partida da primeira fase, em camarote 
compartilhado) e chegam aos US$ 2,3 mi-
lhões no pacote mais valorizado. Batizado 
de Aquarela Series, o programa inclui to-
das as 19 partidas marcadas para as cida-
des do Rio de Janeiro, São Paulo e Belo Ho-
rizonte, contemplando o jogo de abertura, 
as semifinais e a grande decisão da Copa 
do Mundo, em 13 de julho de 2014 – com 
direito à localização e aos serviços privile-
giados dos melhores lugares, onde os con-
vidados são mimados com mesas reserva-
das, alimentos e bebidas premium, esta-
cionamento preferencial e kits e brindes 
comemorativos diferenciados.

Jonas Furtado

Dispara venda de pacotes corporativos

Comercial da Coca-Cola relativo à Copa das Confederações: marca é parceira oficial da Fifa desde 1978

Gilmar Pinto Caldeira, da Match Connections: 
mais de 850 empresas compraram entradas 
para os espaços exclusivos nos estádios
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Belo Horizonte

Cidade centraliza as transmissões

Salvador

Baianos esperam faturar com turismo

Afinidade política entre os governos 
municipal e estadual, organização 
para liberar recursos próprios e 
financiamento no momento certo, 
boas ações de marketing no Brasil e 
no exterior e trabalho, muito trabalho. 
Sozinhos ou somados, esses fatores 
fizeram com que Belo Horizonte 
liderasse aquela que é vista como a mais 
organizada campanha entre as cidades-
sede da Copa das Confederações e da 
Copa do Mundo. 

Apesar do aumento considerável de 
63,1% nos gastos previstos (de R$ 426 
milhões para R$ 695 milhões), a reforma 
do Mineirão ficou pronta antes do prazo, 
em 21 de dezembro de 2012. Mas bastaram 
alguns deslizes no clássico de reabertura 
da arena, entre Cruzeiro e Atlético-MG, no 
dia 3 de fevereiro para colocar em risco 
todo esse ganho de imagem construído em 
anos de trabalho duro. 

O Mineirão ficou dois anos e meio 
em reforma, mas cumpriu todos os 
prazos estipulados pela Fifa e foi o 
segundo a ser inaugurado para a Copa 
das Confederações 2013 e o Mundial de 
2014, depois do Castelão, em Fortaleza. 
Após a conclusão das obras, o estádio 
passou por 13 testes, entre eles dois 
shows internacionais (Elton John e 
Paul McCartney). Mais da metade 
desses eventos teve público acima de 

30 mil pessoas. No setor hoteleiro, 
Belo Horizonte contará com dois novos 
hotéis, totalizando 33 mil leitos.

A cidade foi escolhida para ser a 
distribuidora do sinal de transmissão 
dos jogos, a ser enviado diretamente do 
Mineirão. A arena vai abrigar o Centro 
Internacional de Coordenação de 
Transmissão (IBCC, na sigla em Inglês) da 
competição. Até o momento, emissoras de 
192 países estão aptas a receber os sinais 
distribuídos pelo IBCC.

Além disso, a cidade lançou, no início 
de maio de 2013, o programa Go Belo. Este 
projeto vai usar a Copa das Confederações 
como instrumento de atração de 
investimento de empresas da área de 
tecnologia da informação.

Em termos de infraestrutura, os 
investimentos incluem as áreas de 
embarque e desembarque de ônibus 
para ir ao Mineirão, áreas especiais de 
estacionamento fora do entorno do 
estádio e expansão da rede de fibra ótica 
da cidade, que chegará a 275 quilômetros. 
Além de atender às demandas de 
transmissão dos jogos, essa rede vai 
aumentar a velocidade de conexão na web 
em até mil vezes em relação à capacidade 
atual, nos centros de imprensa e, depois, 
como legado, em 106 unidades públicas 
da prefeitura. As áreas de acesso wi-fi 
também serão ampliadas.

Espetáculo, conquistas sociais 
e econômicas, além das ações de 
fortalecimento das marcas de Salvador 
e Bahia. Apesar dos problemas de 
percurso, a busca por eficiência nesses 
três pilares colocou a campanha baiana 
entre as mais ousadas em setores como 
turismo e marketing entre as ações 
das cidades-sede. Sintonizada com a 
vocação festeira e acolhedora do povo do 
Estado, a estratégia pode compensar o 
derretimento de algumas promessas de 
infraestrutura e mobilidade urbana.

“A ideia de que a Copa mudaria a 
realidade brasileira em poucos anos 
sempre nos pareceu exagerada. 
Consideramos a oportunidade de abrigar 
algumas disputas como pontos de 
partida, e não de chegada. Vamos fazer 
dos legados possíveis o marco inicial de 
transformações importantes”, argumenta 
o secretário estadual para assuntos da 
Copa (Secopa) da Bahia, Ney Campello.

Um setor em que a Bahia colhe frutos 
antes mesmo da Copa das Confederações 
é o de turismo. A campanha de Salvador 
participou de mais de 20 feiras e 
encontros internacionais, a maior parte 
deles dentro do programa Go to Brazil, 
promovido pela Embratur. Além disso, 
nos últimos três anos, os organizadores 
realizaram o fórum Copa Bahia 2012, com 
publicitários, empresários, jornalistas e 
especialistas dos mercados de turismo, 
comunicação e marketing, para definir os 
melhores parâmetros de participação nas 
duas disputas.

Na Copa das Confederações, as seleções 
irão rodar rapidamente e, portanto, ficarão 
pouco tempo nas cidades-sede. Mas, para a 
Copa do Mundo, Salvador espera hospedar 
as delegações de México e Chile, caso esses 
países se classifiquem. “Vamos jogar firme 
para seduzir também Portugal, Espanha e 
Holanda caso conquistem a vaga”, revela o 
secretário.

A Arena Fonte Nova, um investimento 
privado de R$ 689 milhões (16,6% maior do 
que a previsão inicial de R$ 591 milhões), 
feito por um consórcio de construtoras, 
em contrapartida da concessão para 
exploração por 35 anos e preferência na 
renovação do contrato, é o motivo de maior 
orgulho da campanha até agora.

O contrato de naming rights com a 
cerveja Itaipava renderá R$ 10 milhões 
anuais. Estudos de viabilidade mostram 
que o estádio, com capacidade para 
55 mil pessoas, tem o terceiro maior 
potencial de utilização entre os 12 
dedicados às Copas das Confederações 
e do Mundo. Isso significa distância de 
um fantasma que ronda o País desde 
o início do projeto: o risco de algumas 
dessas arenas virarem elefantes brancos 
subutilizados após as duas competições.
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Estádio
Governador Magalhães 

Pinto/ Mineirão

Inauguração 03/02/2013

Capacidade 62 mil pessoas

Custo R$ 695 milhões

Jogos
Taiti x Nigéria (17/06); 

Japão x México (22/06); 
semifinal (26/06)

Estádio Arena Fonte Nova

Inauguração 07/04/2013

Capacidade 55 mil pessoas

Custo R$ 689 milhões

Jogos
Nigéria x Uruguai (20/06); Brasil x Itália 

(22/06); disputa pelo terceiro lugar (30/06) 
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Brasília

Abertura na capital do País

rio de Janeiro

Final com festa  
no Maracanã

“É um lindo estádio. Para mim, na 
lista das arenas mais bonitas, Brasília 
está entre as primeiras, e não apenas do 
Brasil”, disse o secretário-geral da Fifa, 
Jérôme Walke, após visitar o Estádio 
Nacional Mané Garrincha. É um elogio 
merecido para uma obra que, apesar de 
três adiamentos de inauguração e do 
monumental estouro de orçamento (de 
R$ 696 milhões previstos para R$ 1,3 
bilhão), transformou o local em um dos 
estádios mais bonitos e confortáveis 
do mundo. O local terá apenas o jogo de 
abertura da Copa das Confederações, 
entre Brasil e Japão, no dia 15 de junho. 
Em compensação, será sede de sete 
jogos da Copa do Mundo. 

O novo Mané Garrincha teve seu 
projeto totalmente concebido como 
espaço multiuso. Além de abrigar 
partidas de futebol, será um grande 

centro de lazer, cultura e entretenimento. 
Tem dois restaurantes, 14 lanchonetes, 
40 bares, museu de futebol, centros 
comerciais e espaço para atividades 
culturais. A capital do País é carente 
de espaços para grandes espetáculos 
e a nova arena poderá suprir parte da 
deficiência.

Logo após a Copa das Confederações, 
e antes do Mundial, será feita uma 
seleção para a escolha de uma empresa 
especializada em produção de eventos 
de entretenimento capaz de garantir um 
bom calendário de atividades ao espaço 
após as duas disputas. São cuidados 
oportunos com um equipamento caro e 
com grandes chances de se transformar 
em elefante branco na maior parte do 
tempo se não for administrado com 
inteligência e dinamismo. 

Pelas contas do governo do Distrito 

Federal, as Copas das Confederações e 
do Mundo têm potencial para promover 
um impacto de R$ 4 bilhões na economia 
local. Se os dados não estiverem 
inflados pelo otimismo, será um retorno 
consideravelmente maior do que o 
total investido. Além do estádio, serão 
entregues para o torneio de 2013 parte 
do novo sistema de ciclovias e um pedaço 
das calçadas do Eixo Monumental.

Para a Copa do Mundo de 2014, Brasília 
receberá grandes obras de mobilidade 
urbana. Entre elas a reforma da rodovia 
de acesso ao aeroporto e os eixos Sul e 
Oeste das linhas de ônibus BRT Expresso 
DF. As obras, serão bancadas pelo 
programa PAC Mobilidade, do governo 
federal. Além disso, dez projetos de 
urbanismo e paisagismo mudarão 
completamente o visual da área central 
de Brasília, ao custo de R$ 360 milhões.

Apoiada em sua beleza 
incomparável, na vocação histórica 
para receber turistas brasileiros e 
estrangeiros, na experiência recente 
com grandes eventos esportivos 
(como os Jogos Pan-Americanos 
de 2007), no estádio mítico e bem 
localizado e numa rede hoteleira que 
daria conta da competição mesmo 
sem melhorias e novos quartos, a 
Cidade Maravilhosa deverá cumprir 
sua parte, nesta competição, sem 
grandes feridas na imagem.

Mas este cenário não dá a cariocas 
e fluminenses o direito de relaxar. 
Se forem consideradas as obras e os 
projetos prometidos para a Copa das 
Confederações e a condição da disputa 
como evento-teste para a Copa do 
Mundo, há um sinal amarelo aceso 
sobre as águas da Baía de Guanabara. 
Apenas o Maracanã merece o status 
de missão cumprida.

Treinados pela experiência recente 
do Pan 2007, a prefeitura e o governo 
estadual realizaram bons trabalhos de 
marketing, divulgação da marca Rio, 
capacitação de pessoal e articulação 
com o Comitê Organizador Local (COL), 
com sede na cidade. A capacidade da 
rede hoteleira, hoje de 33 mil quartos, 
vai segurar o fluxo de turistas nacionais. 
Pelas estimativas da Associação 
Brasileira da Indústria de Hotéis do Rio de 
Janeiro (ABIH-RJ), 70% da rede atual já é 
suficiente para dar conta do recado. Para 
a Copa do Mundo, mais dez mil vagas 
serão entregues. 

O Maracanã, aberto na Copa de 
1950 com capacidade para 200 mil 
torcedores, recebe agora “apenas” 79 
mil pessoas. A reforma deveria ter sido 
concluída em 2012, ao custo de R$ 705 
milhões. Além dos atrasos, diversos 
problemas fizeram o orçamento saltar 
para R$ 1,13 bilhão. As obras no entorno 
(ciclovia, pavimentação, iluminação, 
paisagismo e painéis) consumirão 
outros R$ 110 milhões da prefeitura, o 
que elevará o custo a R$ 1,24 bilhão.

Os questionamentos sobre o custo 
e a natureza da reforma do Maracanã 
ainda sobreviverão por algum tempo. 
Mas o estádio, ao menos, foi entregue 
antes da Copa das Confederações. O 
mesmo não ocorreu com as outras 
obras prometidas para o mesmo 
prazo, sobretudo as de transporte e 
mobilidade urbana. A linha expressa 
de ônibus, que reduzirá em 60% 
o tempo de viagem do aeroporto 
do Galeão até a Barra da Tijuca, 
prometida para maio, só ficará pronta 
em dezembro. Outro exemplo de 
atraso envolve a reforma do próprio 
aeroporto, que não será concluída 
antes de abril de 2014.

Mesmo com os percalços, o Rio 
chega à Copa das Confederações com 
seu emblemático estádio novinho 
e sem maiores problemas para 
hospedar e transportar os torcedores 
para as arquibancadas e outros pontos 
turísticos da cidade. Mas para a Copa 
do Mundo, com toda a sua demanda 
internacional, a história será diferente.
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Estádio Mário Filho/ Maracanã

Inauguração 28/04/2013

Capacidade 79 mil pessoas

Custo R$ 1,24 bilhão

Jogos
México x Itália (16/06); 
Espanha x Taiti (20/06);  

final (30/06)

Estádio Nacional de Brasília/ Mané Garrincha

Inauguração 17/05/2013

Capacidade 71 mil pessoas

Custo R$ 1,3 bilhão

Jogos Abertura: Brasil x Japão (15/06)
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Recife

Legado valioso  
para Pernambuco

foRtaleza

Pronto e aprovado antes do prazo

O susto passou. Em outubro de 2012, 
após uma vistoria às seis cidades-
sede da Copa das Confederações, 
os cartolas da Fifa deixaram clara a 
preocupação com o fato de que Recife 
dava sinais de que não concluiria as 
obras mínimas necessárias, incluindo 
a Arena Pernambuco, a tempo de 
participar da competição em 2013. 

Oito meses depois, a realidade é 
bem diferente. Após alguns eventos-
teste amadores, a bela arena, com 
capacidade para 46.134 torcedores, foi 
inaugurada profissionalmente com um 
amistoso internacional entre um dos 
símbolos do futebol local, o Náutico 
Capiberibe, e o Sporting, de Portugal.

O orçamento inicial para a 
construção do estádio, de R$ 530 
milhões, “engordou” apenas R$ 2 
milhões. Outro ponto positivo é que 
os idealizadores do projeto utilizaram 
a força e o apelo multicultural de 
Recife como pontos de atração, mas 
não colocaram a arena e todos os 
benefícios que a cercam na cidade, e 
sim em uma área mais pobre de outro 
município da região metropolitana, 
São Lourenço da Mata, distante 19 
quilômetros da capital pernambucana.

A escolha de São Lourenço da 
Mata para ser a “cidade-sede” do 
projeto pernambucano não foi 
aleatória. A decisão foi tomada 
para estimular os investimentos e 
a ocupação populacional a oeste do 

A obra que transformou o antigo 
Estádio Castelão, de Fortaleza, em um 
espaço ampliado, bonito e multiuso 
recebeu ponto final em 16 de dezembro 
do ano passado. Foi a primeira arena a 
ser entregue. Além de pioneira, será a 
única a custar menos do que o previsto. 
Orçada inicialmente em R$ 623 milhões, 
a reforma acabou saindo por R$ 518,6 
milhões, uma redução de 16,8% no pacote 
proposto inicialmente.

O local é operado por meio de Parceria 
Público-Privada (PPP) firmada pelo 
governo estadual com a Arena Castelão 
Operadora de Estádios, constituída 
especialmente para operar o espaço 
até 2018. Na Copa das Confederações, o 
Castelão terá três jogos. Para o Mundial 
estão previstas seis partidas, entre elas 
uma da seleção brasileira, uma de oitavas 
de final e uma de quartas de final.

O alto investimento em mobilidade 
urbana é outro ponto forte do projeto 
cearense. Ao todo, serão R$ 562 milhões, 
com destaque para uma linha de veículo leve 
sobre trilhos (VLT) entre o centro e o setor 
hoteleiro de Fortaleza. Sonho de consumo 

da maior parte dos habitantes das outras 
cidades-sede, o VLT, no caso de Fortaleza, 
ficará pronto apenas em março de 2014. Mas 
30% do restante das obras viárias na cidade 
poderão ser usadas já em 2013.

Não existem estudos específicos sobre 
os impactos da Copa das Confederações 
sobre as economias das  cidades-sede , 
mas a capital cearense espera cerca de 717 
mil visitantes brasileiros e estrangeiros. 
Além disso, estimativa sobre a Copa das 
Confederações e do Mundo, feita pelo 
Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial 
(Senai) em parceria com a Universidade 
Federal do Ceará e o BNDES, dá conta de que 
deverão ser gerados até 2014, no Estado, 
245,1 mil postos de trabalho.

O secretário especial para as Copas 
das Confederações e do Mundo da 
prefeitura, Domingos Neto, mostra-
se  animado com essas perspectivas. 
“Fortaleza estará na vitrine mundial. 
Espero que a cidade torne-se ainda mais 
internacional. Somos um destino turístico 
por vocação. A Copa das Confederações 
e a do Mundo em 2014 vão nos ajudar a 
divulgar esse potencial”, acredita.
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Estádio Governador Plácido Castelo/ Castelão

Inauguração 16/12/2012

Capacidade 67 mil pessoas

Custo R$ 518,6 milhões

Jogos Brasil x México (19/06); Nigéria x Espanha (23/06);  
semifinal (27/06)

Recife, criando um novo polo econômico 
na região metropolitana. A Cidade da Copa 
foi criada para ser um conjunto imobiliário 
de 252 hectares com várias instalações, 
prédios e equipamentos, entre eles a Arena 
Pernambuco.

Fruto de investimento privado, ela terá 
4,7 mil residências, escritórios, centro 
de convenções, prédios comerciais, 
escolas, faculdades, unidades de serviços 
públicos, shopping center, ginásio coberto 
e reservas ambientais. Se o planejamento 
for cumprido, ela deverá ficar totalmente 
pronta em 2025, e custar R$ 1,8 bilhão. 

Com exceção da arena, tudo neste espaço 
será bancado por capital privado. Não por 
acaso, o projeto é tido pelo governo federal, o 
Comitê Organizador Local (COL) e a Fifa como 
um dos maiores, mais ousados e importantes 
legados a serem deixados pelas Copas das 
Confederações e do Mundo no Brasil.

A Arena Pernambuco, com seus 128 
mil metros quadrados de área construída, 

possui certificação ambiental 
internacional. O projeto prevê uso de 
energia solar, aeração e iluminação 
naturais, reutilização de água e 
tratamento sustentável de resíduos 
sólidos. O futebol só ocupará 70 datas 
de sua agenda anual. As outras serão 
dedicadas a shows, feiras, convenções, 
atos religiosos, outros esportes e eventos.

Estádio Arena Pernambuco

Inauguração 20/05/2013

Capacidade 46 mil pessoas

Custo R$ 532 milhões

Jogos
Espanha x Uruguai (16/06); Itália x Japão (19/06);  

Uruguai x Taiti (23/06)
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem Especial: Marketing esportivo, São Paulo, p. 4-10, 10 jun. 2013.




