
A
inda faltam seis meses para 
o início da Copa do Mundo 
de 2014, mas as empresas 

que patrocinarão o mundial ou 
seleções que jogarão no Brasil es
tão trabalhando nas campanhas 
de comunicação que irão ao ar no 
próximo ano. A Coca-Cola, que faz 
publicidade nos estádios desde a 
Copa de 1950 e que se tornou pa
trocinadora do evento com a Fifa 
na Copa da Alemanha, em 1974, 
prepara um dos maiores investi
mentos em comunicação de sua 
história no Brasil.

Quarta maior operação da Coca- 
Cola no mundo, atrás de Estados 
Unidos, México e China, a subsidiá
ria brasileira iniciou pouco antes da 
Copa das Confederações uma cam
panha publicitária em que as latas 
de refrigerante passaram a ser pin
tadas pela primeira vez com as cores 
do Brasil. “A ideia foi reforçar nosso 
compromisso de vestir a camisa da 
seleção e de ser uma Copa de todo o 
mundo”, afirma Victor Bicca Neto, 
diretor de comunicação, assuntos 
governamentais e sustentabilidade

da Coca-Cola Brasil para a Copa do 
Mundo da Fifa Brasil 2014.

O pontapé inicial da Copa de 
2014 foi dado em 12 de setembro, 
quando foi iniciado, no Rio de Ja
neiro, o tour da taça da competição.
O troféu, que só pode ser tocado 
por campeões mundiais e chefes de 
Estado, passou pelas mãos de cin
co brasileiros campeões do mundo: 
Zagallo, Amarildo, Rivelino, Bebeto 
e Marcos. Ao longo de 225 dias, a 
taça estará disponível para visita
ção em cada um dos 89 países por 
onde passar. Em abril, voltará de 
novo ao Brasil, por onde passará 
pelas 27 capitais.

Além desta ação, a empresa irá 
escolher os gandulas que irão par
ticipar da competição. Os jovens 
serão selecionados entre os parti
cipantes da Copa Coca-Cola, um 
torneio esportivo patrocinado pela 
marca. Os carregadores de bandei
ra, que entram no gramado com as 
seleções, também serão jovens es
colhidos pela empresa. A Coca-Cola 
também irá trabalhar a importância 
da reciclagem, em um momento em

que a indústria se prepara para a Po
lítica Nacional de Resíduos Sólidos, 
que estabelece a responsabilidade 
compartilhada entre fabricantes de 
embalagens, alimentos e bebidas.

Durante a Copa das Confede
rações, foi desenhado um modelo 
de coleta seletiva, que reuniu 240 
catadores e a instalação de 1,4 mil 
pontos de coleta. Foram recolhi
das 70 toneladas de material re- 
ciclável, assegurando que todas 
as embalagens consumidas no 
torneio tivessem destino correto. 
“Em 2014, queremos usar a mesma 
ideia e já estamos negociando com 
a Fifa e analisando o aumento de 
catadores e envolvendo cooperati
vas, porque teremos 12 estádios”, 
afirma o executivo.

Depois de um processo inédito 
que envolveu direta interação pelas 
redes sociais com seus consumido
res, a Chocolates Garoto colocou no 
mercado, em novembro, um cho
colate especialmente desenvolvido 
para a competição da Fifa. Criada em 
conjunto com os fãs da marca nas 
redes sociais, a receita vencedora foiA ut
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escolhida por mais de 200 mil inter- 
nautas. A embalagem é personaliza
da com a imagem do Fuleco, masco
te da competição. Além do chocolate 
especial, a Garoto criou embalagens 
que fazem alusão ao campeonato 
de futebol para outros produtos e 
lançou uma música-tema também 
em colaboração com seus fãs. É o 
maior investimento em marketing 
da história da Garoto. Serão cerca de 
R$ 200 milhões em ações de mídia, 
redes sociais e desenvolvimento de 
novos produtos.

O governo também está de olho 
no potencial da competição. Em 
novembro do ano passado, a Agên
cia Brasileira de Promoção de Ex
portações e Investimentos (Apex- 
Brasil) assinou acordo com a Fifa 
para apoiar a realização da Copa 
das Confederações. Isso permitiu 
que a agência pudesse realizar 
ações durante todas as partidas da 
competição, aproximando empre
sários brasileiros e potenciais com
pradores estrangeiros. Os negócios 
a serem gerados durante a Copa 
das Confederações devem chegar
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Caixa de texto
Fonte: Valor Setorial, Comunicação Corporativa, p. 78-79, nov. 2013.




