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Marketing esportivo

Sucesso fora de campo
Animados com o resultado positivo da participação do Estado na Copa das Confederações, a  
aceleração de obras de infraestrutura e até elogios da Fifa ao centro internacional de transmissão,  
líderes da campanha mineira buscam atuação e espaço ainda maiores no Mundial 2014

Por Eduardo Marini

Exposição e valorização das marcas Be-
lo Horizonte e Minas Gerais no cená-

rio de negócios e na mídia internacional. 
Ganho de imagem para atrair investimen-
tos e visitantes estrangeiros. Consolida-
ção da cidade e do Estado como desti-
nos importantes de visitantes internos e 
ponto de atração de turistas estrangeiros. 
Crescimento e qualificação do parque 
hoteleiro. Melhoria da infraestrutura de 
mobilidade urbana. Transformação do 
maior estádio público estadual em uma 
arena moderna, confortável e compatível 
com os grandes eventos contemporâne-
os. Esses eram — e ainda são — os prin-
cipais objetivos planejado pelos líderes 
da campanha que levou Belo Horizonte 
a ser uma das seis cidades-sede da Copa 
das Confederações 2013 e uma das 12 
da Copa do Mundo 2014. A se julgar pe-
los balanços da participação mineira na 
Copa das Confederações, feitos por esses 
organizadores, a suprema maioria dessas 
metas será alcançada.

“A participação da cidade nas Confe-
derações reforçou todas as teses de que 
nossa participação no projeto foi acer-

tada. Até o final do Mundial, no ano que 
vem, atingiremos praticamente todas as 
metas positivas planejadas”, detalha o se-
cretário extraordinário para a Copa do 
Mundo da prefeitura de Belo Horizonte 
Camillo Fraga.

Um estudo feito pela empresa Ernst & 
Young estima em cerca de R$ 6 bilhões os 
gastos dos torcedores na Copa de 2014. 
Serão R$ 2,13 bilhões em hotelaria, R$ 
902 milhões em alimentação, R$ 831 mi-
lhões em compras, R$ 528 milhões em 
transporte, R$ 516 milhões em cultura e 
lazer e R$ 1 bilhão em comunicações e 
serviços médicos. Cerca de 900 mil tor-
cedores estiveram nas 16 partidas rea-
lizadas nas seis cidades-sede da com-
petição (além de Belo Horizonte, Rio 
de Janeiro, Fortaleza, Salvador, Recife e 
Brasília). Apenas 3% deles eram estran-
geiros (cerca de 4 mil no caso de Minas 
Gerais), e ficaram em média 14 dias no 
País. Do total, 230 mil visitaram ao me-
nos duas cidades-sede e 85% dos torce-
dores eram moradores do Estado em que 
acompanharam as partidas. Os que não 
moravam na cidade-sede  fizeram visita 

média de três dias para assistir ao jogo.
A avaliação destes dados ajuda a enxer-

gar a Copa das Confederações como uma 
competição de perfil claramente local, na-
cionalizado, bem diferente do Mundial. 
Pelos cálculos da Fifa, a CC movimenta 
no máximo 15% do dinheiro a ser gasto 
pelo público na Copa do Mundo do ano 
seguinte — ou seja, em torno de R$ 900 
milhões no caso brasileiro, a se julgar co-
mo certas as estimativas da Ernst & Young.

Dessa forma, os planos de exploração 
econômica, comercial e de comunicação 
das competições precisam também ser 
distintos. A campanha mineira percebe e 
usa essas diferenças com habilidade. Nas 
Confederações, a estratégia foi explorar 
ao máximo o potencial da competição, re-
alizada entre os dias 15 e 30 de junho de 
2013, para promover as marcas da cidade 
e do Estado com projetos de marketing e 
fortalecimento de imagem para impren-
sa nacional, jornalistas estrangeiros e pú-
blico. Boa parte deste trabalho de mar-
ca foi feito com o auxílio da empresa de 
consultoria em promoção internacional 
Vero, especializada em esportes, contra-

tada pela secretaria municipal.
Atrações turísticas de Belo Horizonte 

e do interior do Estado foram “vendidas” 
em várias press trips com grupos de jor-
nalistas brasileiros e estrangeiros. Nelas, 
os profissionais conheceram ou revisita-
ram atrações mineiras clássicas como o 
Complexo da Pampulha, a cidade de  Ouro 
Preto (patrimônio histórico da Humani-
dade) e o Instituto Inhotim, mistura de 
jardim botânico e museu de obras con-
temporâneas a céu aberto em Brumadi-
nho, a 51 quilômetros de BH. 

Essas ações foram iniciadas com par-
te dos jornalistas estrangeiros que veio 
ao Brasil para a cobertura do amistoso 
contra a Inglaterra, no dia 2 de junho, o 
evento-teste para a reabertura do Mara-
canã; e prosseguiram nos três jogos das 
Confederações realizados no Mineirão: 
Taiti X Nigéria (17 de junho), Japão X Mé-
xico (22 de junho) e Brasil X Uruguai (26 
de junho). O Mineirão abrigará seis jogos 
da Copa 2014, entre eles um das oitavas, 
no dia 28 de junho, e outro da semifinal, 
em 8 de julho.

O resultado agradou, como explica o 

Público chega ao Mineirão para jogo Brasil X Uruguai: 85% dos torcedores da Copa das Confederações eram moradores do Estado em que acompanharam as partidas
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secretário extraordinário da Copa do go-
verno estadual, Tiago Lacerda: “O retorno 
do investimento para participar de gran-
des eventos esportivos mundiais eviden-
temente não se paga apenas com o obti-
do no período de competição. É assim no 
mundo inteiro. Cidades como Sydney, na 
Austrália, sede das Olímpíadas de 2000, 
e Barcelona, na Espanha, que abrigou os 
Jogos Olímpicos de 1992, ainda se bene-
ficiam dos dividendos gerados por es-
sas competições. São só dois exemplos”. 

Lacerda destaca que Minas Gerais con-
centra 60% do patrimônio histórico e cul-
tural do País. As cidades históricas são 
os cartões-postais mais famosos do Es-
tado, acostumadas a receber grande vo-
lume de turistas, inclusive estrangeiros. 
“Reforçamos a imagem desses locais na 
mídia nacional e os apresentamos a jor-
nalistas estrangeiros para que a vocação 
desses destinos ajude a levar turistas a 
outros locais belíssimos em Minas, me-
nos conhecidos, como, por exemplo, a 
Serra do Cipó”.

Turismo gastronômico 
Minas Gerais também aproveita a vi-

sibilidade gerada por esses press trips e 
campanhas de propaganda e marketing 
para divulgar, no exterior e entre o públi-
co interno, as maravilhas de outra pérola 
cultural e histórica do Estado: a irresistí-
vel comida mineira. Pesquisas analisa-
das pelas secretarias municipal e esta-
dual mostram que 22% dos turistas bra-
sileiros (praticamente um a cada qua-
tro) citam a gastronomia mineira quan-
do questionados sobre a primeira coisa 
lembrada ao pensar no Estado. “A culi-
nária mineira foi a grande estrela de um 
dos mais respeitados eventos do setor no 
mundo, o Congresso Internacional Gas-
tronômico Madrid Fusión, entre 21 e 23 
de janeiro de 2013. Pela primeira vez, em 
11 anos de existência do evento, um es-
tado, e não um país, foi homenageado” 
lembra o secretário Lacerda. 

Centro de transmissão
 O Mineirão foi o segundo dos seis es-

tádios da Copa das Confederações a ser 
oficialmente entregue. A cerimônia foi 
 realizada em dezembro de 2012, quatro 
dias depois da primeira, do Castelão, de 
Fortaleza, e seis meses antes do início 
da competição. O fato gerou na Fifa e no 
Comitê Organizador Local o voto de con-
fiança definitivo para entregar a Belo Ho-
rizonte o Centro Internacional de Coorde-
nação de Transmissão das Confederações 
(IBCC, na sigla em inglês). O local reuniu 
o trabalho de envio dos sinais oficiais de 
som e imagem da competição para emis-
soras licenciadas pela Fifa em 192 países.

A equipe de controle de qualidade e 
produção da HBS, empresa escolhida 
pela Fifa para supervisionar a opera-
ção do centro, implantou equipamen-

tos de teste e deslocou uma equipe pa-
ra o Mineirão. Técnicos do grupo co-
mandaram todos os sinais produzidos 
em Minas e nas  outras cinco cidades-
-sede. Pelos números da Fifa, 150 pro-
fissionais foram envolvidos nos traba-
lhos do IBCC em Belo Horizonte. A se-
de do centro para o Mundial será no Rio 
de Janeiro. Mas, antes da Copa, a HBS 
fará pelo menos mais um teste em Be-
lo Horizonte como treinamento de se-
gurança para a nova equipe.

O IBCC foi outro ponto positivo da par-
ticipação mineira nas Confederações: o 
trabalho foi elogiado pela Fifa e pelo Co-
mitê Organizador Local (COL) e não te-
ve qualquer reclamação ou relato de pro-
blema registrado durante a competição. 
Graças, em boa parte, ao funcionamen-
to eficiente do IBCC em BH, mais de 69,3 
milhões de pessoas assistiram pela tevê 

à final da CC em dez dos principais mer-
cados do mundo, entre eles Alemanha, 
França, Estados Unidos e China. São 11 
milhões de espectadores a mais, nesses 
mesmos países, em relação à final da dis-
puta de 2009, na África do Sul. No Bra-
sil, cerca de 42 milhões acompanharam 
a bela vitória do Brasil sobre a Espanha, 
uma audiência quase 50% maior do que 
a registrada por aqui na final da Copa do 
Mundo de 2010.

Belo Horizonte teve corredores viários 
reformados e espera ser a primeira das 12 
cidades-sede da Copa do Mundo 2014 a 
entregar pronto seu corredor de ônibus 
(BRT), com capacidade para 700 mil pas-
sageiros por dia. Mas nenhum legado de 
infraestrutura deverá ser tão decisivo pa-
ra o funcionamento da cidade como na 
rede hoteleira.

Ao entrar na campanha para ser uma 
das cidade-sedes das duas disputas, Belo 
Horizonte contava com 18.321 leitos co-
merciais, divididos em 107 hotéis, pousa-
das e outros meios de hospedagem. Ha-
via apenas um hotel cinco estrelas na ci-
dade, oferta baixíssima para a capital do 
Estado com o terceiro produto interno 
bruto da federação.

Em busca de novos investimentos no 
setor, e de soluções para a demanda das 
Copas, a prefeitura sancionou, em julho 
de 2010, uma lei importante de estímulo 
ao desenvolvimento da infraestrutura de 
saúde, turismo e negócios. A partir dela, 
52 hotéis receberam alvará de constru-
ção. Quatro foram inaugurados e 39 es-
tão em obras. A meta da cidade é contar 
com 31.240 leitos, divididos em pelo me-
nos 150 hotéis, entre eles no mínimo qua-
tro unidades cinco estrelas em funcio-

“O retOrnO dO investimentO 
para participar de grandes 
eventOs espOrtivOs mundiais 
evidentemente nãO se paga 
apenas cOm O ObtidO nO períOdO 
de cOmpetiçãO. É assim nO  
mundO inteirO” 

Tiago Lacerda, secretário  
extraordinário estadual da Copa

Centro de imprensa no Mineirão: jornalistas brasileiros e estrangeiros participaram  
de press trips para conhecer atrações turísticas da capital  mineira e interior

Turistas participam de promoção em estande de turismo em Belo Horizonte,
durante jogo Japão X México da Copa das Confederações 
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ASSINE O DIÁRIO DO COMÉRCIO
e tenha sempre em mãos as informações que 

podem transformar o seu dia a dia.
assinaturas@diariodocomercio.com.br | (31) 3469-2001

Av. Américo Vespúcio, 1660 - Nova Esperança
Belo Horizonte - MG | 31230-250

www.diariodocomercio.com.br

INVISTA
NA SUA LEITURA.
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Acredita que o Brasil será campeão?

Sim Não Não sabe

 Grande Fortaleza 48 33 19

 Grande Salvador 43 38 20

 Grande Goiânia 42 36 22

 Brasília/DF 41 39 20

 Grande São Paulo 40 45 15

 Interior de São Paulo 39 38 23

 Grande Florianópolis 38 37 25

 Grande Recife 38 43 19

 Grande Rio de Janeiro 37 46 18

 Grande Curitiba 34 43 23

 Grande Vitória 33 37 29

 Grande Porto Alegre 33 37 30

 Grande Belo Horizonte 30 41 29
Fonte: Ipsos Estudos Marplan EGM Next Gen — Ambos os sexos 13 e + anos - 1o. Semestre / 2013 — 13 mercados

As Copas das Confederações e do Mun-
do deixarão legados importantes para 

Minas Gerais, mas, pelo menos até o final 
do primeiro semestre deste ano, esses ga-
nhos estruturais não contribuíram para 
fazer a maioria dos mineiros acreditarem 
no hexacampeonato da Seleção Brasilei-
ra em 2014. Uma pesquisa realizada pe-
lo Instituto Ipsos/Marplan entre janeiro 
e junho, com milhares de homens e mu-
lheres a partir dos 13 anos, mostra que os 
habitantes de Belo Horizontes e das cida-
des do entorno são os menos otimistas 
em relação ao desempenho de Neymar, 
Fred e companhia na Copa de 2014, entre 
as 13 regiões metropolitanas estudadas.

Por enquanto, apenas três em cada dez 
mineiros (30%) apostam no sexto título 
mundial do Brasil. E 41% acham que a 
Seleção perderá a taça, 29% disseram não 
saber. No extremo oposto, o do otimismo, 

Seleção brasileira: 
mineiros são os 
mais desconfiados

estão os moradores da região metropo-
litana de Fortaleza. 48% deles acreditam 
na conquista, 33% discordam e 19% res-
ponderam que não sabem.

Se os moradores de Belo Horizonte e 
das cidades vizinhas são os reis da falta 
de otimismo, os habitantes das regiões 
metropolitanas de São Paulo, Rio de Ja-
neiro, Recife e Curitiba lideram o ranking 
do pessimismo. Trata-se, aqui, de coisas 
distintas. Os mineiros apresentam o me-
nor número de pesquisados que apostam 
no título entre todas as 13 regiões pesqui-
sadas, enquanto paulistas, cariocas, reci-
fenses e curitibanos exibem maior quan-
tidade dos que cravam no fracasso brasi-
leiro (veja quadro).

O diretor de contas da Ipsos Media CT 
no Brasil, Diego Oliveira, responsável pe-
la organização do estudo, oferece algu-
mas explicações para o clima de ceticis-

mo, apesar da emocionante conquista do 
quarto título da Copa das Confederações 
pelo País, no dia 30 de junho, com a bri-
lhante vitória de 3 a 0 sobre a Espanha, 
considerada a melhor seleção do mundo 
na atualidade. 

“O primeiro ponto básico e importan-
te para justificar o pessimismo, e a falta 
de otimismo de mineiros e brasileiros, é 
o fato de ainda faltar um ano para a Co-
pa 2014. Em todo mundo, as populações 

das cidades-sedes de grandes eventos es-
portivos só assumem afetivamente esses 
eventos dois ou três meses antes de seu 
início. O Brasil, que não estava acostu-
mado a viver essas situações, percebeu 
isso claramente com os cariocas nos Jo-
gos Pan-Americanos de 2007”, comen-
ta Oliveira.

Segundo ele, o fenômeno se repetiu 
nos Jogos Olímpicos de Londres 2012. 
“As pessoas normalmente só ‘entram’ nas 
competições pouco tempo antes do início. 
Na suprema maioria dos casos, o compro-
metimento maior, com otimismo, surge 
mesmo é na reta final. Acredito que nos-
sas pesquisas nos próximos semestres 
mostrarão essa tendência”.

Oliveira chama atenção ainda para 
dois pontos importantes da história re-
cente da preparação da Seleção Brasi-
leira que certamente influenciaram de 
forma negativa na formação da opinião 
popular: as entrevistas para a pesquisa 
foram realizadas entre janeiro e junho, 
antes da boa campanha brasileira na Co-
pa das Confederações; e a troca de co-
mando da seleção que minou a credibili-
dade da torcida. “É preciso lembrar que, 
após uma série de indefinições, o técni-
co Mano Menezes deixou o comando da 
Seleção na segunda quinzena de novem-
bro de 2012, dando lugar a Luiz Felipe 
Scolari. Os dados refletem, em boa par-
te, essa crise de credibilidade na prepa-
ração do grupo, agora parcialmente res-
taurada pelo trabalho de Felipão. Por tu-
do isso, creio que pesquisas como esta, 
a partir de agora, mostrarão resultados 
um pouco menos rigorosos”, enfatiza. O 
futuro dirá se há realmente razão para 
esse otimismo calculado.

namento às 13 horas do dia 14 de junho 
de 2014, quando a bola rolará para o pri-
meiro jogo da Copa no Mineirão. 

De acordo com o Sindicato dos Ho-
téis, Restaurantes, Bares e Similares de 
Belo Horizonte (Sindhorb), a ocupação 
média dos hotéis da cidade ficou entre 
80% e 90% durante a Copa das Confe-
derações. O índice é bem superior aos 
65% normalmente registrados no mês 
de junho. Acima de três estrelas, prati-
camente tudo foi reservado. E, na semi-
final de 26 de junho, entre Brasil e Uru-
guai, não havia sequer um quarto livre 
na rede oficial da cidade. “Se o projeto 
Copas não tivesse trazido nada mais de 
bom para Minas, apenas este impulso 

monumental na infraestrutura do mer-
cado hoteleiro já seria uma pequena re-
volução capaz de justificar todos os nos-
sos esforços de anos nessa campanha”, 
empolga-se o secretário municipal ex-
traordinário Fraga. 

Mas nem tudo foi um “mar de rosas”. 
Apesar da paixão do mineiro por uma 
praia, mar e Minas, como se sabe, infeliz-
mente jamais se misturaram. O distante 
Aeroporto de Confins deu conta dos qua-
tro mil torcedores, técnicos, cartolas e jor-
nalistas estrangeiros que visitaram a ci-
dade durante a Copa das Confederações. 
Mas suas instalações merecem atenção. 
Obras, sobras de material, estruturas sa-
turadas e espaços mal utilizados fazem 

de sua utilização um incômodo. Confins 
e o carioca Galeão são os principais “ca-
los” a serem tratados antes da Copa pe-
la Infraero, a estatal administradora da 
infraestrutura aeroportuária brasileira. 

Há outras questões negativas a serem 
corrigidas para o Mundial, essas, feliz-
mente, um pouco mais pontuais. O Mi-
neirão recebeu 130.360 torcedores nos 
três jogos da Copa das Confederações. 
Grande parte deles reclamou da falta de 
comida e bebida nas lanchonetes do es-
tádio, um problema para a Fifa resolver. 
O preço “padrão Fifa” cobrado nas lan-
chonetes e restaurantes da arena também 
desagradou. A questão do abastecimen-
to deverá ser resolvida. Já a dos preços...

 Além disso, as dez festas de exibição 
pública dos jogos em Belo Horizonte, do 
Concentra BH — Arraial de Belô na Copa 
das Confederações, organizadas pela pre-
feitura com o apoio de patrocinadores co-
mo Coca-Cola, Ambev e Hyundai, feridas 
quase mortalmente pelos protestos de rua 
realizados em todo País durante a compe-
tição, receberam apenas 45 mil pessoas , 
uma média diária de 4,5 mil. Na Copa, es-
sa bola não estará mais com as prefeituras, 
e sim com a Fifa, que, por compromissos 
com patrocinadores, controla todas as Fan 
Fests na disputa. Mas, para além dos per-
calços, os líderes da campanha seguem 
com a avaliação de que tudo valeu à pe-
na. E ainda valerá muito mais.

Torcedores mineiros: os menos otimistas em relação ao desempenho de Neymar, Fred e companhia na Copa de 2014
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Fonte: Meio & Mensagem Especial: Minas Gerais, São Paulo, p. 22-24, 19 ago. 2013.




