
chacoalhada no clima de apreensão que 

as empresas vivem há alguns meses, pro

vocado pela piora de alguns índices ma

croeconômicos, como inflação e balança 

comercial, e pela onda de protestos que 

sacudiu o país em junho e julho. Num ce

nário em que as incertezas aumentaram, 

o apetite dos empresários e executivos 

pelos investimentos diminuiu - talvez 

alguns graus além do que faria sentido. 

"Na minha opinião, esse desânimo 

que se apropriou da sociedade não tem 

correspondência com a realidade", diz 

o economista Antonio Delf im Netto. 

Segundo Delfim, os indicadores brasi

leiros continuam apontando para uma 

situação razoavelmente confortável. 

Uma recente pesquisa da consul

toria especializada em consumo Kantar 

Worldpanel corrobora essa impressão. 

Segundo o estudo, o primeiro semestre de 

2013 marcou a retomada do crescimen

to da quantidade de bens não duráveis 

comprados pelos brasileiros, enquanto 

o índice de confiança no país despencou 

de 78% para a metade, 39%. Em volume 

de compras, o aumento entre o primeiro 

semestre e igual período do ano passado 
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foi de 3%; em valores, de 11%. Ou seja: o 

mercado começa a reagir, mas o pessi

mismo ainda vigora. 

Num clima assim, o investimento 

feito pelas dez empresas para patrocinar 

o futebol em 2014 pode representar um 

ponto de inflexão no humor corporativo. 

Segundo o departamento de comunica

ção da Globo, "uma compra dessa mag

nitude é, sem dúvida, um bom indicador 

do otimismo do mercado para 2014. E da 

crença de todos de que sediar uma Copa 

do Mundo é uma tremenda oportunidade 

de crescimento para o Brasil". 

"O pacote de futebol da Globo é um 

sinalizador", diz Marcelo Lobianco, vice-

-presidente do Interactive Advertising 

Bureau (IAB) Brasil, um grupo de enti

dades de mídia. "Empresas, agências e 

outras emissoras esperam o anúncio para 

saber quem já está comprometido e quem 

ainda está livre no mercado publicitário." 

"As empresas estão mesmo teme

rosas com os rumos da economia", diz 

Clarisse Setyon, professora de marketing 

esportivo da ESPM e sócia da CS Consul

ting. "Mas uma Copa no Brasil é algo que 

nenhuma companhia pode sonhar em 

perder. Talvez elas tenham de desem

bolsar um pouco mais do que gostariam, 

mas há exemplos que mostram que tirar 

investimentos em um momento como esse 

acaba tendo consequências sérias em visi

bilidade da marca a médio e longo prazo." 

Segundo Fábio Wolff, sócio da Wol-

ff Sports & Marketing, "ano de Copa do 

Mundo já gera uma predisposição maior 

ao consumo. Em um ano em que a Copa 

é no próprio país, então, o engajamento 

emocional se torna enorme. Esse é o mo

tivo pelo qual a Globo conseguiu dar um 

salto gigantesco no faturamento com o 

pacote, que saltou de R$ 500 milhões na 

última Copa para R$ 1,5 bilhão". 

Nessa linha de insuflar ânimo ao 

mercado, a Globo anunciou o acordo de 

patrocínio como uma parceria de longo 

prazo com Ambev, Coca-Cola, Hyundai, 

Itaú, Johnson & Johnson, Magazine Luiza, 

Nestlé, Oi, Vivo e Volkswagen. "Como 

dissemos na campanha, apostamos num 

Brasil mais forte, mais confiante, vitorio

so, inovador e mais feliz", diz a área de 

comunicação da empresa. 

A mensagem veio num bom momen

to. O país está mesmo precisando de um 

pouco mais de confiança. 
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Text Box
Fonte: Época Negócios, São Paulo, ano 7, n. 79, p. 70-71, set. 2013.




