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As ações de marketing envolvendo a Copa do Mundo 2006, que será realizada na 
Alemanha, já começaram no Brasil, exatamente um ano antes do evento. 
 
A marca de cosméticos alemã Nivea, atendida pela Africa, foi uma das primeiras a 
divulgar ações relativas ao evento esportivo na grande mídia. Atualmente, dois 
comerciais, de 30 segundos, com versões de 15, protagonizados pela modelo Gisele 
Bündchen, estão sendo veiculados nas TVs aberta e fechada, para divulgação de uma 
promoção da marca. 
 
Denominada "Nivea no país da Copa", a promoção deve levar 30 pessoas, com seus 
respectivos acompanhantes, para assistir ao primeiro jogo do Brasil e curtirem uma 
semana de visita à Alemanha. A mecânica da promoção envolve a compra de produtos 
da marca, com exceção da linha Bath Care. Entretanto, a empresa alemã não divulga 
qualquer tipo de números, como as expectativas de vendas com a ação. 
 
Os sorteios começam em julho e vão até abril de 2006, sendo contemplados três 
consumidores por mês, num total de dez sorteios. Além de televisão, são usadas para 
divulgar a promoção anúncios de página dupla e simples, em revistas e jornais, mídia 
interativa e material de ponto-de-venda. 
 
Outro cliente da agência de Nizan Guanaes é a Vivo, uma das marcas patrocinadoras 
da seleção brasileira. Apesar disso, por enquanto, a agência afirma que a marca não 
tem nenhuma ação em curso envolvendo o tema Copa do Mundo. A resposta soa mais 
como uma declaração de técnico cauteloso, que procura não abrir o jogo antes da 
hora. 
 
 
21 amigos 
 
Também a Embratel levará um grupo para a Alemanha, mas será um único cliente, 
acompanhado de 21 amigos (referência ao código da operadora). 
 
Antes do sorteio que contemplará o felizardo a ir para a Alemanha, haverá também 
sorteio de quatro viagens para jogos das eliminatórias, além de celulares Claro pré-
pagos, com créditos mensais de R$ 60 até julho de 2006, quando termina a Copa. 
Concorrem clientes que usem o 21 para DDD e DDI, além dos usuários do Click21. 
 
Segundo Jorge Braga, diretor da Embratel para área de longa distância, o intuito da 
ação é divulgar as vantagens oferecidas pela Embratel. Em princípio, as datas dos 
sorteios são: 7 e 13 de julho, sendo a última do sorteio principal. A campanha de 
divulgação é assinada pela AlmapBBDO e abrange comerciais de TV, rádio, anúncios e 
ações na internet.  
 
Outra grande marca que já está explorando a paixão nacional é o McDonald's, que 
criou até um neologismo em sua campanha, a "futebolidade" brasileira. A multinacional 
de fast-food é uma das patrocinadoras oficiais da Copa. Entretanto, no acordo com a 
Fifa, os valores das cotas de patrocínio são mantidos em sigilo. 
 
No dia 8 de maio, foi ao ar a campanha "Futebolidade", criada pela Taterka. Mostra 
como o futebol está presente na vida dos brasileiros, mesmo no dia-a-dia, por meio de 



expressões como "você bate um bolão", "a gente vai dar um chapéu neles", entre 
outras. Compõem a ação filmes de 90 e 60 segundos, além de vinhetas de 10 
segundos, veiculadas tanto em TV aberta quanto fechada. Neste mês outro comercial é 
exibido "Pro ataque", enfatizando a participação de um pai na vida do filho; e ao fim do 
ano, os dois comerciais voltam simultaneamente. Ainda na TV, o McDonald's 
patrocinará a exibição do Campeonato Brasileiro pelo SporTV. Desde 1994, o 
McDonald's tem acordos para patrocínio das copas e, no Brasil, há mais de dez anos 
patrocina o futebol de areia. 
 
"Nosso investimento total para a Copa, que inclui patrocínios e 2.700 shows educativos 
do personagem Ronald McDonald pelo Brasil, é de R$ 12 milhões", revela Daniel 
Arantes, executivo nacional de marketing da rede. 
 
O futebol também já está presente nas lojas do McDonald's por meio das lâminas de 
bandejas, que trazem curiosidades sobre o esporte e são produzidas em tiragens 
mensais de 10 milhões de unidades. Mostrando que realmente decidiu se envolver com 
o esporte, o McDonad's irá patrocinar também, em 2006, a Libertadores da América. 
 
Patrocinadora principal da seleção, o guaraná Antarctica, como a Vivo, ainda segura o 
jogo e não coloca no ar ações antecipadas para o evento. 
 
 
Outro lado 
 
Se de um lado os anunciantes se adiantam para associar suas marcas ao evento que 
mais mobiliza a população brasileira, das capitais aos lugares mais recônditos, de 
outro, algumas empresas de comunicação se preparam para organizar suas ações 
comerciais. É o caso do Grupo Abril, que lançou o pacote especial "Abril na Copa do 
Mundo 2006". Cinco cotas de patrocínio no valor de R$ 8 milhões cada estão sendo 
disponibilizadas e duas delas já estão sendo negociadas, conforme declaração de Thaís 
Chede Soares, diretora de publicidade da Abril. "É a primeira vez que a Abril faz um 
projeto para a Copa com um calendário de edições especiais fechado para 12 meses. 
Esse pacote garante uma cobertura mínima de 35 milhões de pessoas", detalha. 
 
O pacote tem caráter multimídia, incluindo veiculações em 12 títulos da editora (Veja, 
Placar, Viagem e Turismo, Playboy, Superinteressante, Mundo Estranho, 4 Rodas, Vip, 
Nova, Contigo, Exame e Claudia), inserções na MTV, TVA e internet. Os patrocinadores 
terão exclusividade no segmento. O pacote consumiu da equipe de Thaís Chede 40 
dias de dedicação, prazo considerado por ela curto, dada a complexidade do projeto. 
Este começou a ser divulgado, dia 10, em 38 agências, por um ator caracterizado de 
juiz, acompanhado por uma modelo vestida com uniforme da seleção. 
 
A Copa do Mundo 2006 deverá acontecer em 12 cidades alemãs, de 9 de junho a 9 de 
julho, sendo que o primeiro jogo deve acontecer em Munique e a final em Berlim. 
  
 
Leia mais 
 
 
Sportv investe no mundial 
 



O Sportv já comercializou as seis principais cotas de patrocínio para a Copa do Mundo 
de Futebol de 2006, que será realizada na Alemanha. AmBev, HSBC, McDonald's, 
Philips, Telefónica e Vivo adquiriram cotas do canal. 
 
A cobertura do campeonato mundial vai ser a maior já realizada pelo canal esportivo 
da Glo-bosat. Isto porque será desenvolvido um trabalho conjunto com a equipe 
esportiva da TV Globo já efetuado em algumas ações dos canais-, além das coberturas 
do Sportv e do Sportv2. 
 
A grande novidade no reforço de cobertura do principal evento de futebol do planeta 
ficará por conta do lançamento do canal Sportv Copa, um canal 100% Copa do Mundo, 
com inovações tecnológicas como os jogos exibidos no formato wides-creen e o som 
dolby surround para os assinantes que tiverem aparelhos capacitados para receber os 
diferenciais técnicos. 
 
Além dos telejornais, os programas da emissora também estarão voltados para a Copa 
e atrações especiais podem entrar na grade. Já no dia 13 de julho, entra no ar o 
programa "Missão Alemanha 2006" que vai mostrar os preparativos para a Copa. No 
último dia 9, quando faltava exatamente um ano para o começo da competição, o 
canal estreou vinhetas de contagem regressiva para o mundial.   
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