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O futebol, para o brasileiro, é de longe 
o esporte mais popular. Quando são 

realizados torneios internacionais com a 
participação da nossa seleção, o País to-
do acompanha com grande interesse — 
tanto que, na Copa do Mundo, em dias 
de jogo do Brasil o clima é de feriado. A 
realização da próxima Copa em territó-
rio nacional chama ainda mais a atenção. 
O assunto ganha espaço crescente e para 
lá de generoso em todos os meios de co-
municação do início da Copa das Confe-
derações, em 15 de junho, até a realiza-
ção da última partida da Copa do Mun-
do. Caso o Brasil consiga ser campeão, o 
tema deve render muita presença na mí-
dia por um período residual, talvez até o 
� nal de 2014.

De olho nesse interesse, anunciantes 
investem alto para ter seus nomes asso-
ciados às duas competições. Ao todo, 19 
corporações com grande presença nos 
meios de comunicação adquiriram co-
tas de patrocínio junto à Fifa, organiza-
dora dos principais campeonatos globais 
da modalidade. Esses anunciantes estão 
divididos em três categorias. Seis são cha-
mados de “parceiros Fifa” e apoiam to-
dos os torneios da entidade realizados ao 
longo do ano — inclusive campeonatos 
de seleções juvenis, de futebol de praia 
e outros. Oito são patrocinadores e seis 
são apoiadores nacionais apenas da Co-
pa das Confederações e da Copa do Mun-
do (veja quadro com a lista completa dos 
patrocinadores na pág. 24).

Grandes companhias que não adqui-
riram tal primazia também atuam para 
pegar carona nos holofotes proporcio-
nados pelos dois torneios a serem reali-
zados no Brasil. Essas empresas procu-
ram meios de driblar as rigorosas restri-
ções impostas pela Fifa aos não patroci-
nadores para criar ações que valorizem 
suas marcas. Entre elas se encontram al-
gumas já ligadas ao futebol, como as pa-
trocinadoras da seleção brasileira ou as 
que apoiam alguns craques selecionáveis 
— Neymar que o diga. 

A importância dada aos campeonatos 
pode ser medida pelas palavras de alguns 
dos responsáveis pela imagem das em-
presas. A Coca-Cola Company tornou-se 
parceira o� cial da Copa do Mundo em 
1978. Em novembro de 2005, prorrogou 
o contrato até 2022. “A presença da mar-
ca no torneio acontece desde 1950. De lá 
para cá, sempre estivemos presentes em 
anúncios nos estádios”, lembra Victor Bic-
ca, diretor de assuntos governamentais, 
comunicação e sustentabilidade da em-
presa para a Copa do Mundo de 2014. “A 
Coca-Cola quer fazer da Copa das Confe-
derações e da Copa do Mundo os eventos 
mais inclusivos e democráticos de todos 
os tempos”, a� rma.

Luís Cássio de Oliveira, diretor execu-
tivo da Visa, parceira da Fifa desde 2007 e 
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Ativação atrai time de respeito
Patrocinadores ou não, anunciantes aproveitam os torneios 
organizados pela Fifa para criar ações promocionais

Por JOSÉ PAULO SANT’ANNA

também patrocinadora dos Jogos Olímpi-
cos há mais de um quarto de século, dei-
xa seu recado. “Ligar a marca a eventos 
assistidos por consumidores de diversas 
idades, de ambos os sexos e de todas as 
classes sociais equivale a massi� car sua 
presença em curto espaço de tempo. É 
como se usássemos uma ‘bomba atômi-
ca’”, resume. 

A parceria da empresa com a Fifa com-
plementa a política adotada junto ao Co-
mitê Olímpico Internacional. “O futebol 
é muito importante para os torcedores 
do Hemisfério Sul e de muitos países da 
Europa. Os Jogos Olímpicos atingem com 
força os países do Norte”, aponta Olivei-
ra. A compra do patrocínio será acom-
panhada por generosa verba de comu-
nicação, voltada para reforçar a imagem 
da empresa.

O McDonald’s é patrocinador o� cial 
desde 1994. “Para nós é um ativo extre-
mamente estratégico, pois os torneios 
têm a ver com os valores da marca. Têm 
dimensão global, representam momen-
tos de alegria, união e celebração das fa-
mílias, são disputados pelos melhores jo-
gadores do mundo e passam a mensagem 
da melhoria da qualidade de vida propor-
cionada pelo esporte”, explica David Grin-
berg, gerente de marketing esportivo da 
Arcos Dourados, empresa que detém os 
direitos da marca da rede de lanchonetes 
na América Latina. Pela primeira vez, as 
ações de marketing não estão sendo ge-
renciadas pela sede. O escritório brasi-
leiro assumiu a tarefa.

“Em abril de 2009, nos tornamos a pri-
meira empresa a assinar o contrato de pa-
trocínio da Copa de 2014”, orgulha-se An-
drea Pinotti Cordeiro, diretora de marke-
ting do Itaú Unibanco, apoiador nacional 
do evento e também patrocinador da 

Lembrança de marcas associadas à Copa do Mundo

Homens
Mulheres
Total

Coca-Cola*

 38%
 26%
 32%

Nike

 26%
 10%
 18%

Caixa

 13%
 12%
 13%

Bradesco

 14%
 11%
 13%

Petrobras

 14%
 7%

 10%Adidas*

 13%
 8%
 10%

Vivo

 11%
 8%
 9%

Brahma

 12%
 5%
 9%

Skol

 8%
 5%
 6%

Guaraná 
Antarctica

 7%
 2%
 5%

TIM

 5%
 3%
 4%

Itaú*

 16%
 7%
 11%

Banco do 
Brasil

 15%
 10%
 12%

Fonte: Hello Research 
*Patrocinadores

Campanha de divulgação da mascote da Copa: quase metade dos brasileiros não lembra de nenhum patrocinador do torneio
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As marcas da Copa
Parceiros Fifa

 

Patrocinadores da Copa do Mundo

Apoiadores nacionais

seleção brasileira. Para a executiva, tanto 
a Copa das Confederações como a Copa 
do Mundo provocarão mudanças signi� -
cativas no Brasil e, com sua marca, o Itaú 
quer estimular essas mudanças também 
na sociedade. “Acreditamos no esporte, 
principalmente em sua intersecção com 
a educação, como um dos pilares impor-
tantes para a criação de uma sociedade 
cada vez mais desenvolvida e com poder 
crítico”, a� rma.

A MasterCard Brasil não é patrocinado-
ra dos torneios, e sim da seleção brasilei-
ra. Em suas ações de ativação de marca a 
administradora de cartões de crédito não 
vai associar sua imagem às competições. 
A ideia é trabalhar para que a experiência 
do torcedor que acompanhe os jogos seja 
inesquecível. “Vamos oferecer meios de 
pagamento mais rápidos, seguros e inte-
ligentes, possibilitar que os consumido-
res tenham uma viagem inesquecível, um 
almoço em família ou um encontro com 
amigos repletos de bons momentos”, co-
menta Beatriz Galloni, vice-presidente 
de marketing da empresa.

Palavra de especialista
A Copa das Confederações é vista co-

mo apetitoso aperitivo do que vai acon-
tecer em 2014 e mote de diversas ações 
em andamento de ativação das marcas. 
O cardápio de soluções adotadas é vasto 
e serve como experiência para as estra-
tégias a serem adotadas no próximo ano, 
quando as verbas de comunicação de-
vem se multiplicar (leia mais à pág. 25).

Especialista no tema, Fernando Melo, 
head de atendimento do Grupo Talkabi-
lity (holding da agência Bullet), de� ne o 
objetivo dessas ações. “É uma oportuni-
dade de entrar em contato, falar direta-
mente com os consumidores”, explica. 
Segundo ele, a Bullet tem vários clientes 
interessados em adotar a estratégia, sen-
do elas patrocinadoras ou não do even-
to, tenham elas alguma a� nidade ou não 
com o esporte. 

No caso dos clientes patrocinadores 
dos torneios, a agência procura aprovei-
tar os benefícios proporcionados pela 
aquisição das cotas. Entre eles, por exem-
plo, está a Oi. “Os patrocinadores podem 
distribuir ingressos para os jogos, usar a 
imagem da competição de forma criati-
va”, exempli� ca. Para quem não patroci-
na o evento, mas tem ligação com o fute-
bol, a receita é outra. O xampu Clear, da 
Unilever, tem como garoto-propaganda 
o craque Neymar. “Criamos para a mar-
ca Clear uma ação que prevê a distribui-
ção de quatro modelos de bolas autogra-
fadas colecionáveis para quem adquirir 
o produto”, conta Melo.

Situação diferente ocorre com marcas 
sem histórico de patrocínio no campo do 
futebol. Para empresas nessa situação, 
Melo recomenda aproveitar o momen-
to em campanhas de comunicação com 
verbas mais generosas. “A Skol não tem 
nada especial para a Copa das Confede-
rações, mas certamente faremos alguma 
ação para a Copa do Mundo”, adianta. A 
estratégia a ser adotada é segredo, mas 
deve incluir eventos, promoções e ações 
no ponto de venda.

Desconhecimento
Ativar o patrocínio com eficiência é 

tarefa prioritária para as marcas, consi-
derando-se que 47% dos brasileiros não 
sabem ou não lembram o nome de ne-
nhuma marca/empresa que protagoni-Fonte: Fifa

zará os principais comerciais ou estam-
pará os outdoors das maiores cidades do 
País como patrocinadoras o� ciais da Co-
pa do Mundo. Entre as mulheres o des-
conhecimento é ainda maior, chegando 
a 58%, revela pesquisa da Hello Research. 
O estudo foi realizado entre os dias 22 de 
fevereiro e 7 de março e entrevistou cer-
ca de mil pessoas em mais de 70 cidades, 
nas cinco regiões do País.

Quanto maior a faixa etária dos entre-
vistados, cresce a falta de informação, che-
gando a 67% entre as pessoas com idade 
acima de 60 anos. Entre os que a� rma-
ram se lembrar de ao menos uma marca, 
houve confusão. Das dez mais lembradas, 
apenas três são realmente parceiras o� -
ciais do evento: Coca-Cola, Itaú e Adidas. 

A Coca-Cola lidera no quesito lembran-
ça de marca entre patrocinadores o� ciais, 
com 32% no geral, chegando a 38% entre 
os homens e a 47% na região Sul (maior 
índice por região). Também mostrou gran-
de aderência por parte dos mais jovens, 
sendo lembrada por 38% dos indivíduos 
com idade entre 16 e 24 anos e 36% da-
queles entre 25 e 34 anos. 

Na segunda posição em lembrança es-
pontânea, um claro exemplo de confu-
são do consumidor associado ao poder 
de imagem de marca. A Nike, que não � -
gura entre os patrocinadores o� ciais, te-
ve 18% de lembrança total. Em terceiro 
houve empate técnico entre quatro dos 
maiores bancos do País: Caixa, Brades-
co, Banco do Brasil e Itaú. Destes, ape-
nas o Itaú é patrocinador o� cial da Co-
pa. Adidas vem logo na sequência, com 
10% de lembrança, empatada com a Pe-
trobras. Nenhuma outra marca atingiu 
o mínimo de dois dígitos de lembrança 
espontânea. Houve muita pulverização, 
com algum destaque para Vivo, Brahma, 
Skol, Guaraná Antarctica e TIM.

“Fica evidente o fato de existir muita 
confusão entre patrocinadores da Copa 
do Mundo Fifa 2014, patrocinadores da 
seleção brasileira de futebol e patrocina-
dores de outras modalidades esportivas”, 
comenta Davi Bertoncello, sócio-diretor 
executivo da Hello Research. O dirigente 
indica outro fator a ser considerado: “as 
empresas patrocinadoras devem poten-
cializar seus investimentos em comunica-
ção a partir da Copa das Confederações, 
quando faltará um ano para a Copa do 
Mundo. Isso poderá mudar este cenário 
por completo”.

ATIVAR O PATROCÍNIO COM 
EFICIÊNCIA É TAREFA PRIORITÁRIA 
PARA AS MARCAS, CONSIDERANDO-
SE QUE 47% DOS BRASILEIROS NÃO 
SABEM OU NÃO LEMBRAM O NOME 
DE NENHUMA MARCA/EMPRESA 
PATROCINADORA DA COPA

Andrea Pinotti Cordeiro, do Itaú: primeira 
empresa nacional a patrocinar a Copa

Luis Cassio de Oliveira, da Visa: ligar a marca 
à Copa é como usar “bomba atômica”

Victor Bicca, da Coca-Cola: marca está 
presente no torneio da Fifa desde 1950
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem Especial: Marketing esportivo, São Paulo, p. 22-24, 10 jun. 2013.




