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Os negócios gerados a partir do licenciamento de produtos com a marca da Copa do Mundo 
deverão responder por 70% do faturamento do setor neste ano, que deverá chegar a R$ 2,875 
bilhões, segundo a Associação Brasileira de Licenciamento (Abral). Especialistas do setor indicam 
que o mundial poderá movimentar até R$ 3 bilhões, somente no Brasil. Do total, as ações de 
promoção e marketing serão responsáveis por um terço, e os R$ 2 bilhões restantes deverão ser 
gerados por licenças de produtos. São 15 empresas com direito ao uso da imagem da Copa no 
País. Uma delas, a fabricante de eletroeletrônicos Philips do Brasil lançou recentemente a ‘Vila da 
Copa’, com investimento de R$ 10 milhões para criar um espaço de 7,5 mil m² no Jockey Club de 
São Paulo, com capacidade para atender de 5 mil a 8 mil pessoas.  
 
No local, durante os jogos, haverá 11 tendas que exibirão os jogos do mundial. Segundo o 
gerente geral de marketing da companhia, Sérgio Camargo, a atração especial será um telão de 
alta tecnologia com 120 m² no centro do Vila. “Nunca foi montado um telão deste tamanho na 
América Latina”. Desde o final de 2004, a Philips mantém campanhas relacionadas ao mundial, 
criadas pela DM9DDB . Camargo conta que todas as ações da Philips ligadas à Copa envolvem 
investimentos da ordem de R$ 30 milhões. “Este será o ano chave da televisão”. Segundo 
projeção da Associação Nacional de Fabricantes de Produtos Eletroeletrônicos (Eletros), os 
fabricantes de televisores aguardam alta de 12% no volume de vendas do produto neste ano, em 
relação ao aparelhos comercializados em 2004, por conta da Copa. “Muitos trocam de televisor 
para assistir aos jogos”. 
 
Outra patrocinadora, a MasterCard , chama a atenção para o mundial desde o começo do ano, 
quando lançou a campanha ‘Embaixadas’, da McCann-Erickson e, mais recente, o filme ‘Padres’. 
Beatriz Galloni, vice-presidente de marketing para consumidores da MasterCard do Brasil, fala que 
o investimento da operadora para essa campanha supera o de qualquer outra da empresa. Na 
seqüência, a operadora lançou uma promoção que levará 30 ganhadores, cada um com três 
acompanhantes, à Alemanha. Para comunicar o patrocínio, os novos cartões emitidos pela 
Mastercard levam o logo do mundial. Profissionais de marketing prevêem uma audiência 
acumulada para a Copa do Mundo de 40 bilhões de espectadores, o que justificaria os altos 
investimentos.  
 
A Adidas , também patrocinadora oficial da Copa, lançará em abril a segunda fase da maior 
campanha internacional de marketing dedicada ao futebol da história da marca. Protagonizadas 
por 25 craques, as peças foram elaboradas pela Independent 180 Amsterdam , que faz parte da 
aliança 180\TBWA. No Brasil, a campanha teve adaptação da TBWA Brasil . “Esta é a maior 
campanha de marketing em escala mundial que a Adidas já lançou. Ela reforçará o nome da 
marca e consolidará nossa liderança”, afirma Luciano Kleiman, diretor de marketing da Adidas 
Brasil. Thaya Marcondes, Head of Communications da Adidas do Brasil, afirma que a ação já 
resultou em um aumento de aproximadamente 20% na venda de produtos ligados ao futebol 
como camisetas de seleções e bolas. “A expectativa é aumentar as vendas ainda mais”. 
 
Em dezembro passado, a Adidas apresentou a bola oficial da Copa com a sua marca em evento na 
capital paulista. A companhia espera vender cerca de 10 milhões de bolas do modelo oficial. O 
valor seria mais de 50% superior ao do mundial passado, quando foram vendidas 6 milhões. 
 
Em novembro passado, a Coca-Cola Company , parceira corporativa da Fifa , desde 1974, lançou 
o primeiro Tour da Taça da Copa do Mundo da FIFA, que passou neste mês pelo Brasil. A 
exposição itinerante percorrerá 28 nações em três meses. Aproveitando o direito ao uso da 
imagem do mundial, a companhia foi além e lançou a Copabola Coca-Cola, nova embalagem em 
forma de bola com o logo da Copa do Mundo, que ficará à venda até o final do mês de junho.  
 



Serão fabricadas pelo menos 40 milhões da embalagem, que tem 400ml. “Além do Tour da Taça e 
diversas outras ações programadas até o mundial, pensamos em dar mais um presente para o 
consumidor brasileiro. O Brasil será um dos primeiros países a receber a Copabola”, diz Mônica 
Horcades, diretora de marketing. 
 
Patrocínio oficial 
 
Líder global no fornecimento de software, sistemas e serviços de comunicação, a Avaya é a única 
patrocinadora oficial da Copa que mantém uma relação B2B (Business to Business) com a Fifa, 
segundo o diretor de marketing da empresa, Marco Barcellos.  
 
Enquanto outros patrocinadores como o McDonald‘s , Fuji , Hyundai , Gillette , Budweiser e 
Toshiba aproveitam o mundial para promover ações de exposição das marcas, Barcellos afirma 
que a Avaya procura mostrar a estrutura que ela monta nos estádios da Copa e o que esta 
solução pode representar para o mercado corporativo. “De 50% a 60% do nosso budget do ano 
fiscal, que termina em outubro, está sendo investido em ações ligadas à Copa, como campanhas 
de incentivo que levarão parceiros e os principais vendedores à Alemanha, parcerias no segmento 
esportivo, além do uso do logo do mundial nos folhetos, web, brindes e eventos”.  
 
Em março, a empresa lança no Brasil, Japão, Estados Unidos e Alemanha uma campanha para 
mostrar a rede de comunicações convergentes que será usada no mundial. Essa estrutura deverá 
atender cerca de 30 mil jornalistas, o dobro da última Copa em 2002. Segundo Barcellos, neste 
ano a Avaya pagou mais pelo patrocínio do mundial. Na negociação de 2002, a empresa pagou 
cerca de US$ 20 milhões, contra a média habitual de US$ 40 milhões, com a condição de fornecer 
instalações para a imprensa e convidados.  
 
Na última Copa, a JVC também era patrocinadora.  
 
Neste ano, entraram para a lista a Continental , Deutsche Telekom , Emirates Airlines e Yahoo .  
 
Personagens e marcas 
 
Em 2005, a venda de produtos com imagens de personagens e marcas agregados movimentaram 
em torno de R$ 2,5 bilhões, acréscimo de pouco mais de 10% em relação ao ano anterior. Apenas 
em royalties,, o mercado estima uma cifra superior a R$ 160 milhões. Para 2006, a estimativa é 
incremento de até 15% nesses volumes, por conta da Copa do Mundo e do sucesso de alguns 
personagens no cinema. Cinéfilos de plantão podem esperar para maio e agosto de 2006 os 
lançamentos dos filmes X-Men , A Era do Gelo e o Motoqueiro Fantasma, respectivamente. Em 
maio de 2007, o Homem-Aranha volta à telona, o que deverá garantir novos contratos. 
 
Warner , Globo Marca , Mauricio de Sousa , ITC , EXIM e Redibra , alguns dos principais 
licenciadores no Brasil, associados da Associação Brasileira de Licenciamento (Abral), vêem nos 
filmes um filão como chamariz para a venda de produtos agregados a personagens famosos. “O 
cinema é um reforço para os personagens e impulsiona produtos que associam suas marcas a 
eles, assim como o mote da Copa”, ressalta o presidente da Abral, Sebastião Bonfá. 
 
Outra que acredita na força dos esportes é a Pro Entertainment , que licencia 40 clubes de futebol 
das séries A e B. Roger Oliveira, gerente comercial da empresa, crê que a Copa influenciará o 
volume de contratos. No mês de janeiro, a Pro sentiu os reflexos da nova onda e obteve aumento 
de 30% nas licenças. Para este ano, a meta é incrementar 30% o faturamento, estimado em R$ 
100 milhões.  
 
A goma de mascar Bubaloo, da Cadbury Adams , também vai utilizar o apelo do futebol para 
lançar um novo produto. Com a estampa do jogador Ronaldinho Gaúcho na embalagem, a nova 



goma terá formato de bola de futebol e recheio azul que causará uma mistura de cores verde-
amarelo na boca de quem mascar.  
 
A empresa fechou um contrato de um ano para exibir a imagem do craque e fez campanha 
semelhante em mais quatro países latino-americanos, com investimento na ordem de R$ 5 
milhões só para a campanha brasileira. Marcel Sacco, diretor de marketing da Adams, a 
campanha surgiu aproveitando o fluxo da Copa do Mundo, mas será realizada no ano de 2006 
inteiro, e culminará em ações promocionais como um jogo de futebol com o jogador e 40 
crianças. O Bubaloo Golaço deve incrementar até 22% as vendas da marca.  

 
 
Leia Mais 
 
Feira de licenças será em agosto 
 
Em busca de incrementar as vendas no marketing promocional e nas licenças, a Brazil Promotion 
se uniu com a Associação Brasileira de Licenciamento para lançar uma feira em conjunto. A Brazil 
Licensing 2006 acontecerá de 1 a 3 de agosto, no Transamérica Expo Center, em São Paulo. 
 
O evento já começou a ser comercializado e empresas como a Líder Brinquedos, a Faber Castel e 
a Bic Grafics do Brasil estão com confirmadas. Esta última, de olho nas licenças e na Copa do 
Mundo, lançará em março nova linha de isqueiros com ilustrações de jogadores de futebol, além 
das canetas esferográficas Hot Wheels, voltada ao público infantil. 
 
Fonte: DCI, São Paulo, 3 fev. 2006, Serviços, p. B14. 
 


