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Setor turístico prevê
impacto marginal
João José Oliveira
De São Paulo

A Copa das Confederações or-
ganizada pela FIFA e que começa
sábado vai ter impacto apenas
marginal no setor turístico brasi-
leiro, apontam empresas, entida-
des de classe e do governo.

“A Copa das Confederações é
um evento preparatório e de
a p r e n d i z a g e m”, disse o secretá-
rio executivo do Ministério do
Turismo, Valdir Simão.

“Acaba ocorrendo uma substi-
tuição de um público por outro”,
afirmou o presidente da Associa-
ção Brasileira das Empresas Aé-
reas (Abear), Eduardo Sanovicz.
“Parte do turismo de negócios e
de lazer acaba sendo antecipado
ou adiado por parte de quem não
quer estar nas cidades do evento
durante as copas”, disse.

O diretor da consultoria Hotel
Invest, Diogo Canteras, diz que o
impacto da Copa das Confedera-
ções até agora foi “praticamente
z e r o”. A exceção, aponta ele, po-
de ocorrer nos dias em que as
principais seleções — Brasil, Itá-
lia e Espanha — atuarem nas ci-
dades-sede.

Os dados mais recentes apura-
dos pela Match Services/Fifa
World Cup Accommodation Of-
fice apontam que apenas 3% das
compras de ingressos até agora
foram feitas por estrangeiros. Até
o dia 11 de junho, 688.340 in-
gressos foram vendidos, restan-
do 145 mil. Os estrangeiros estão
com 3% desse volume, com ex-
pectativa de que 25 mil deles es-
tejam nos estádios de Brasília,
Rio de Janeiro, Recife, Belo Hori-
zonte, Fortaleza e Salvador.

Para a Copa do Mundo de
2014, o Ministério do Turismo es-
tima em 600 mil o número de es-
trangeiros que virão ao país espe-

cialmente para o evento. Com is-
so, a entrada total de turistas do
exterior no país deve subir de 5,8
milhões de pessoas no ano passa-
do para 7,2 milhões em 2014.

“Para essa Copa das Confedera-
ções, o importante é que o Brasil
está cumprindo os encargos para
receber os megaeventos esporti-
vos. Entre os encargos estava o par-
que hoteleiro, que está ampliando
a oferta de leitos em 55% com in-
vestimentos de R$ 7 bilhões entre
2011 e 2014”, disse o presidente do
Fórum de Operadores Hoteleiros
do Brasil, Roberto Rotter.

“Na Copa do Mundo, o impac-
to será diferente. Esperamos um
crescimento de 5 a 6 pontos per-
centuais nas taxas de ocupação
dos hotéis nas cidades-sede e um
aumento de até 20% no preço
médio das tarifas”, afirma Diogo
Canteras, da Hotel Invest.

O vice-presidente da Associa-
ção Brasileira de Agências de
Viagens (Abav Nacional), Edmar
Bull, ressalta entretanto que um
ajuste no calendário da deman-
da corporativa pode ocorrer por
conta da Copa das Confedera-
ções, com algumas empresas op-
tando por trocar viagens de in-
cetivo para o exterior por desti-
nos domésticos.

Nessa linha, um exemplo é a
Duo Turismo, que tem entre as al-
terações uma viagem com um
grupo de 300 pessoas durante a
Copa das Confederações, de em-
presas como Garoto, Pulvitec e
Bunge, que viajarão a Salvador e
Fortaleza em vez de sair do país.

As receitas com viagens corpo-
rativas no geral, que inclui as via-
gens de incentivo, no Brasil atin-
giram R$ 32,31 bilhões em 2012,
alta de 12,8% em relação aos R$
28,62 bilhões de 2011, conforme
o Indicadores Econômicos de
Viagens Corporativas.

Brasília espera por movimento de última hora
Lucas Marchesini
De Brasília

A três dias da abertura da Copa
das Confederações, o movimento
no comércio do Distrito Federal
propiciado pelo evento é nulo.
Brasília será a sede do jogo de aber-
tura do campeonato, neste sába-
do, mas entidades representativas
de taxistas, bares, restaurantes e
hotéis afirmam que é como se na-
da de especial estivesse ocorrendo.

Apesar disso, o governo do Dis-
trito Federal estima que R$ 12,3
milhões serão injetados na eco-
nomia local no dia do jogo, desde
que 85% da capacidade do está-
dio estejam preenchidos, o equi-
valente a 60 mil pessoas. Restau-
rantes e taxistas também espe-
ram lucro no sábado.

O setor hoteleiro é o mais pessi-
mista. “Não há expectativa para
vinda turista internacional. O
grande público é o viajante nacio-

nal, mas quem vem de um raio de
500 km não fica em hotel, volta no
mesmo dia”, disse o presidente da
Associação Brasileira da Indústria
de Hotéis (ABIH), Enrico Fermi.

De acordo com dados da Fifa ci-
tados por Fermi, na Copa das Con-
federações apenas 2,5% do público
são de turistas internacionais. Já os
viajantes nacionais respondem
por 30% do bolo. O restante, 67,5%,
correspondem a pessoas da pró-
pria cidade. “Esse é o perfil para to-
das as cidades sedes, sem exceção.”

Até ontem, restaurantes e ta-
xistas também não perceberam
incremento nos negócios, em-
bora esperem melhora no sába-
do. “A expectativa é que aumen-
te, mas não temos parâmetro de
comparação porque nunca hou-
ve um evento desse porte em
B r a s í l i a”, disse o presidente da
Associação Brasileira de Bares e
Restaurantes do DF (Abrasel-
DF), Jaime Racena. “Em tese, os

turistas devem começar a chegar
agora e vão querer conhecer ba-
res e restaurantes.”

A presidente do Sindicato dos
Permissionários de Táxis e Moto-
ristas Auxiliares do DF (Sinpetaxi-
DF), Maria do Bonfim, se mantém
otimista. “A expectativa é que no
dia do jogo tenha mais cliente.”

Por enquanto, agitação mesmo
só se vê na Esplanada dos Ministé-
rios, zona central de Brasília. Ali,
de frente para o Congresso Nacio-
nal, o governador Agnelo Quei-
roz (PT) organizará uma festa de
dez horas para celebrar o início
do evento esportivo, a “Brasilia Jo-
ga Junto”. A celebração, que cus-
tará aos cofres públicos R$ 5 mi-
lhões, contará com shows e até
um cortejo de trios elétricos para
conduzir até o local o público que
estará no estádio.

O local já recebeu, inclusive, os
enfeites planejados. Todos os pos-
tes que margeiam as duas avenidas

contam com as letras que compõe
Brasil. Após a palavra completada
vem a logomarca do evento e o slo-
gan “a pátria de chuteiras”.

Além disso, o plano piloto (par-
te da cidade planejada por Lúcio
Costa composto pelas Asas Sul e
Norte, assim como a parte central
“do avião”) já conta com placas es-
peciais para a Copa. Para criar e
instalar as sinalizações bilíngues
foram gastos R$ 1,760 milhão.

Já o palco do jogo, o Estádio
Nacional de Brasília deve custar
R$ 1,8 bilhão, dos quais R$ 1,2 já
foram contratados. Os dados são
do Portal da Copa. Considerando
a projeção de que cada dia de
evento no estádio é capaz de inje-
tar R$ 12,3 milhões na economia
local, serão necessários 146 jogos
com público de 60 mil pessoas
para obter o retorno do dinheiro
investido na arena. A média de
público do campeonato candan-
go foi de 556 pagantes em 2013.

Marketing Parceiras da Fifa têm espaço garantido na Copa das Confederações, mas empresas buscam alternativas

Marcas disputam atenção do torcedor
LUIS USHIROBIRA/VALOR

Guimarães, da Adidas: não há como evitar presença da Nike em jogos do Brasil

Guilherme Serodio, Paola de
Moura e Letícia Casado
Do Rio e de São Paulo

Quando a Copa das Confedera-
ções começar, no sábado, haverá
mais do que oito seleções compe-
tindo. O torneio da Fifa é também
o pontapé inicial para uma dispu-
ta acirrada entre empresas que
tentam aproveitar a visibilidade
dos próximos grandes eventos e fi-
xar suas marcas para o público.

Enquanto as parceiras da Fifa te-
rão espaço garantido no campo e
no entorno dos estádios, e exclusi-
vidade no uso do nome do torneio,
patrocinadoras da seleção brasilei-
ra e outras empresas buscam alter-
nativas para atrair atenção.

No setor de artigos esportivos
está uma das disputas mais fortes.
Patrocinadora da Fifa e de quatro
equipes, a Adidas atua na única
área em que o patrocínio não ga-
rante exclusividade nos jogos. A ri-
val Nike patrocina a seleção brasi-
leira e, com seu logo na camisa,
tem presença garantida toda vez
que o time pisa no gramado. “A
gente tem uma posição protago-
nista, mas, nos jogos do Brasil, a

Nike possui uma exposição impor-
t a n t e”, admite o gerente de marca
da Adidas, Diogo Guimarães.

A Adidas lança amanhã na TV
e na internet uma campanha fo-
cada no evento. A peça usa os
atletas brasileiros Daniel Alves,
Lucas e Fred ao lado do espanhol
David Villa — patrocinados pela
empresa. “O mote da campanha
é dizer que todo jogo começa ze-
ro a zero e que não são títulos de
outras copas que vão definir o jo-
go quando a bola rolar”.

A Fifa proíbe o uso das marcas
dos dois eventos por qualquer em-
presa que não seja uma das 20 pa-
trocinadoras oficiais. Além disso,
qualquer propaganda que faça re-
ferência ao torneio, a jogos e parti-
das em estádios também são veta-
das. Mesmo estratégias pequenas
como estacionar um carro com
marca no entorno das arenas ou
distribuir brindes são vetadas.

Mas a instituição tem cuidado
especial com os patrocinadores
das seleções, que viabilizam em
parte os eventos. O trato é nenhum
avançar o sinal do outro. Na quar-
ta, por exemplo, a seleção da Itália
treinou no Engenhão, no Rio. Usou

camisas e concedeu entrevista
frente a um banner com marcas
como Fiat, TIM e Puma. Mas, em
treinos no Maracanã, as camisas
não poderão ter estas marcas e os
banners trarão os associadas à Fifa.

Sem vínculo com a Fifa ou a CBF,
a Fiat lançou, há duas semanas,
uma campanha chamando os tor-
cedores para as ruas. Nos vídeos
não há referência a estádios ou à
competição. “Nós não somos pa-
trocinadores, por isso falamos da
r u a”, diz João Ciaco, diretor de pu-
blicidade e marketing da Fiat.

A disputa entre as montadoras é
grande. Patrocinadora da seleção, a
Vo l k s associa seu líder de vendas, o
Gol, à imagem da maior estrela da
seleção hoje, Neymar Jr. A estraté-
gia de investir em carros populares
é compartilhada pela Hyundai, as-
sociada à Fifa. A montadora corea-
na quer ganhar espaço no Brasil e
terá no HB20, seu carro mais bara-
to, a estrela de sua campanha de
marketing durante o evento.

Patrocinador da CBF desde 2010,
o Gatorade, da Pe p s i C o, é o isotôni-
co da seleção. Mas no torneio da Fi-
fa, o único a entrar em campo será
o Powerade, da rival Coca-Cola.

“Nossa limitação é no fornecimen-
to do produto aos atletas, mas con-
tinuamos na TV”, diz o diretor de
marketing da Gatorade, Tiago Pin-
to. “Usamos esse período para rea-
firmar a nossa presença”.

A Coca, patrocinadora de bebi-
das não-alcoólicas da Fifa, quer
aproveitar para aumentar sua par-
ticipação no segmento, onde o Ga-
torade tem a liderança com cerca
de 70%. “Temos um caminho longo
mas esses eventos vão nos ajudar”,
diz Victor Bicca, diretor de Assun-
tos para a Copa da Coca-Cola.

As marcas Brahma e Budweiser,
da A m b e v, serão as cervejas oficiais
da competição e estarão, inclusive,
no bares dos estádios de Salvador e
Pernambuco, que, fora dos eventos
são abastecidos pela Itaipava, do
concorrente Grupo Petrópolis.

Para a Visa, a associação com a
Fifa lhe deu a vantagem de vender
ingressos para seus clientes antes
da liberação para o público. E tam-
bém oferecerá nos estádios cartões
pré-pagos carregáveis, em parceria
com o Itaú.  Já a Mastercard, patro-
cinadora da seleção, informou que
não fará campanhas em respeito
às regras da Fifa.

No comércio de rua, festa junina esconde a Copa
Paola de Moura e Marcos de
Moura e Souza
Do Rio e de Belo Horizonte

Oito seleções, seis estádios no-
vos e todos os ingressos vendidos
para as partidas de abertura, final e
jogos do time brasileiro. Os dados
da Copa das Confederações po-
dem sugerir uma população pron-
ta para torcer pela seleção canari-
nho. Mas nas ruas faltam enfeites e
o comércio está pessimista.

“A seleção não empolga. Quem
sabe se engrenar na competição,
as coisas melhoram”, diz Reinal-
do Santos, vendedor do Armari -
nho Delmar, grande casa de arti-
gos da Saara, comércio popular
do centro do Rio de Janeiro.

Tradicionalmente envolvida
com festejos, hoje as 1.200 lojas

da Saara têm mais artigos para
festas juninas do que para a Copa
das Confederações.

Na casa de festa Aidan, uma re-
de de seis lojas, das quais quatro
estão na Saara, a sub-gerente
Eliene de Fátima Costa, conta que
muitas pessoas compram os arti-
gos ligados à seleção como brin-
des para festas juninas.

“Resolvi investir na Copa das
Confederações para melhorar as
vendas que estavam muito ruins
no Dia dos Namorados”, conta
Roberto Sufam, dono do Armari-
nho 254, que vende principal-
mente bijuterias. “Está ajudando.
Como a concorrência é pouca, as
pessoas já estão comprando para
enfeitar as casas”.

São poucos os shoppings que
aderiram também à competição.

A maioria se preparou para rece-
ber os turistas com “concierges”
em inglês, principalmente nos
que estão localizados em cida-
des sedes, como o BH Shopping
e o Iguatemi de Salvador. No
Rio, o Shopping Tijuca, o mais
próximo do Maracanã, é um dos
poucos a fazer evento específico
ligado à competição, contando a
história do futebol e com parti-
das de futebol de botão.

Para Christian Gebara, diretor-
executivo para Mercado Indivi-
dual Nacional da V i v o, patroci-
nadora oficial da seleção brasi-
leiro, as datas comemorativas
não atrapalham as promoções.
“A Copa tem convivido bem com
Dia das Mães, dos Namorados.
São mais uma oportunidade pa-
ra incrementar as promoções”.

Em Belo Horizonte, outra cida-
de-sede, não há nos cruzamentos a
infestação de bandeiras, cornetas e
bugigangas verde e amarelas. Nas
lojas de rua nada também que se
pareça com onda de paixão pelo
futebol. “A gente não viu até agora
volume de dinheiro extra por cau-
sa dos jogos”, diz Elias Tergilene,
dono do Shopping Uai, shopping
popular no centro. “Parece que nos
outros países a Copa das Confede-
rações agitava mais o comércio”,
acrescenta. “Não sei se as empresas
não se prepararam”. Segundo ele,
em Manaus, onde a rede Uai tam-
bém está, a falta de oferta de pro-
dutos relacionados à Copa se repe-
te. A capital mineira terá três jogos
do campeonato: Taiti e Nigéria, dia
17, Japão e México, dia 22, e uma
semifinal, dia 26.

JOEL RODRIGUES/FOLHAPRESS

Estádio Nacional de Brasília: serão necessários 146 jogos com público de 60 mil pessoas para obter o retorno dos valores investidos na arena

Meio de campo

Esquema para energia
O Ministério de Minas e Energia

definiu com as empresas responsá-
veis pelo suprimento de energia
elétrica nas cidades-sede da Copa
das Confederações o esquema es-
pecial para minimizar riscos de
apagão. Entre as medidas estão o
bloqueio do acesso às “instalações
estratégicas” — nas 48 horas antes
e 24 horas após o evento — e a im-
plantação de recursos adicionais
de monitoramento das redes de
suprimento dos estádios em con-
junto com o Operador Nacional do
Sistema (ONS), implantação de re-
cursos adicionais de monitora-
mento das redes de suprimento
dos estádios, formação de equipes
de plantão durante os jogos; refor-
ço nas redes de transmissão; ma-
nutenção e substituição preventiva
de equipamentos; além de maior
suprimento em pontos turísticos e
locais como hotéis e hospitais.

Mais caro em 2014
Os preços de hotéis durante a

Copa do Mundo de 2014 serão até
376,4% mais caros no Brasil,
apontou levantamento divulgado
ontem pela Embratur. O presi-
dente da Embratur, Flávio Dino,
caracterizou os aumentos de “es -
tratosféricos, astronômicos” e não
vê “nenhuma razão econômica”
para eles. Agora, os dados serão
encaminhados para a Secretaria
Nacional do Consumidor (Sena-
con) do Ministério da Justiça, para
a apuração de eventuais abusos. A
pesquisa levantou preços pratica-
dos em 13 hotéis de Brasília, For-
taleza e Rio de Janeiro. A compa-
ração foi feita entre os valores que
serão praticados em julho e agos-
to de 2013 e os indicados para o
período de 20 a 24 de junho de
2014. Os dados foram coletados
no site da Fifa, que intermedia a
venda dos quartos.
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Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 13 jun. 2013, Empresas, p. B4.




