
Na Copa do Mundo, vips têm casa, comida e roupa lavada 
Eliane Sobral, De São Paulo 
 
LG, Mastercard e Avaya investem, na surdina, para levar clientes especiais ao Campeonato da 
Alemanha. 
 
Há um grupo muito especial de torcedores brasileiros que, além de assistir in loco o desempenho 
da seleção de Parreira, ficará hospedado em hotéis cinco estrelas, participará de jantares 
requintados e fará passeios turísticos não só pelas cidades alemãs nas quais o Brasil jogará 
(Berlim, Munich e Dortmund) como por capitais vizinhas - Paris e Praga, entre elas. Tudo isso sem 
desembolsar nenhum tostão - ou melhor, nenhum euro. 
 
São os vips - presidentes ou altos executivos de grandes corporações que são convidados por 
seus fornecedores. Grandes empresas aproveitam eventos como a Copa do Mundo para estreitar 
as relações com quem de fato interessa. 
 
Embora trate-se de uma estratégia de marketing, a discrição é a alma do negócio, e poucos 
anfitriões falam sobre seus planos de organizar uma caravana vip rumo à Alemanha. "Porque 
custa muito caro e não dá para levar muita gente. Vão só os muito vips mesmo", diz o diretor de 
marketing da fabricante de produtos eletroeletrônicos LG, Eduardo Toni. 
 
E põe caro nisso. A TT Operadora Lufthansa City Center - que virou uma espécie de operadora 
oficial da Copa, pela experiência que tem em pacotes para a Alemanha - calcula em 15 mil euros 
por cabeça as despesas com transportes, acomodações, refeições e city tours para os ilustres 
convidados. 
 
Eduardo Toni, da LG prevê investimentos de R$ 15 milhões para levar cerca de 105 felizardos 
para a Alemanha. O número engloba consumidores finais que participaram de promoções 
realizadas pela empresa e vendedores que cumpriram as metas traçadas tendo a Copa como 
prêmio. Desse total, porém, apenas 30 pessoas integram a comitiva vip, ou o que se pode chamar 
de primeiro escalão dos torcedores. 
 
Eles não só vão à Alemanha, como estão sendo convidados para assistir o filé mignon do mundial. 
Enquanto os consumidores vão para os jogos da primeira fase, os vips viajam para ver a etapa 
final - incluindo o jogo que vale o título. "Claro que consideramos o risco de o Brasil não estar 
nesse jogo. Ainda assim achamos que vale a pena arriscar", diz Toni. 
 
Ao contrário dos convidados que vão à Alemanha patrocinados por empresas, os vips não 
precisam cumprir metas de vendas, nem comprar produtos, nem destacar cupons e enviar para 
caixas postais ou responder a alguma pergunta. Carimbam o passaporte pela posição que ocupam 
e pelo simples fato de influir direta ou indiretamente no resultado financeiro das empresas que os 
convidaram. 
 
"Pelo porte do evento e pelos custos da ação, as empresas têm de ser muito seletivas no convite, 
por isso, vai quem realmente manda, quem decide um negócio", explica a executiva de uma 
companhia alemã que prefere não se identificar. 
 
Ela vai levar um grupo de vips para a Copa do Mundo, mas prefere fazer isso com discrição e que 
ninguém, além dos felizardos, saiba da ação. "Primeiro para evitar que os que não foram 
convidados fiquem aborrecidos e segundo para evitar que os não convidados queiram se 
convidar". 
 
"Custa muito caro e não dá para levar muita gente. Vão só os muito vips mesmo", diz o diretor de 
marketing da LG. 
 



Carlos Dezen, diretor da Senator Lufthansa City Center, empresa que também está vendendo 
pacotes para a Copa, conta que uma grande empresa, também alemã, fez uma consulta para 
levar um grupo de 35 vips para a Copa e ainda dar um giro pelo país anfitrião. "Desistiram diante 
do orçamento. Vão levar um grupo de apenas dez convidados que vão fazer todos os programas 
inicialmente imaginados pela anfitriã, menos, assistir aos jogos da Copa", conta Dezen. Segundo 
ele, neste caso, além dos preços salgados até para uma multinacional européia, a dificuldade na 
compra de ingressos a partir do Brasil dificultou a ação. 
 
Dentro da categoria vip também há os que são mais vips que os outros. A Mastercard, 
patrocinadora oficial da Copa do Mundo, vai levar quase 1 mil pessoas para a Alemanha - entre 
consumidores finais que participam da promoção lançada pela empresa e clientes que também 
estão comprometidos com cumprimento de metas. 
 
Dentro desse universo, apenas 20 ou 30 pessoas são convidados vips. "Será um grupo pequeno 
porque é realmente muito caro", diz a diretora de marketing da Mastercard Brasil, Suemi 
Kavamukai. 
 
Do grupo restrito de convidados, farão parte presidentes dos principais bancos emissores da 
bandeira. "Aqui não existe critério lógico ou matemático e a escolha é realmente pelo porte e 
importância do parceiro comercial". 
 
Embora convidem seus principais clientes, as empresas anfitriãs procuram seguir um certo 
cerimonial para esse tipo de evento. "Ninguém está ali para vender, para fechar negócios. A 
ocasião é para se aproximar, estreitar o relacionamento e fazer com que sua marca seja lembrada 
por quem decide quando ele for fechar um negócio", explica Marco Barcelos, diretor de marketing 
da Avaya, empresa norte-americana, que desenvolve projetos para integrar redes de 
comunicação. 
 
Seu público alvo é o mundo empresarial. "Como somos os responsáveis pela integração de rede 
(de comunicação) da FIFA, a Copa do Mundo acaba virando um grande showroom para nós". A 
Avaya pretende levar entre 20 e 30 altos executivos brasileiros à Copa. 
 
Há casos em que uma forcinha da matriz será decisiva para aumentar o tamanho da caravana vip. 
A alemã Adidas - que veste o trio de arbitragem dos jogos e é a fornecedora oficial de sua 
excelência a bola - já definiu que cerca de 60 convidados sairão do Brasil rumo a Alemanha a 
convite da empresa. "São nossos principais clientes, presidentes de varejistas de material 
esportivo e os presidentes dos clubes brasileiros patrocinados pela Adidas", diz Eduardo Corch, 
responsável por marketing esportivo da empresa, que no Brasil patrocina Palmeiras e Fluminense. 
 
A mãozinha da matriz entra na cota que ela dará para que cada região leve seus vips e ponha a 
conta no orçamento da Adidas International. "Funciona assim, os executivos serão convidados por 
região e a nossa intenção é que assistam aos jogos juntos e não só aos jogos de suas seleções 
nacionais", explica Corch. Na prática, os brasileiros vips assistirão aos jogos da Argentina - ao 
lado dos argentinos! 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 31 mar., 1 e 2 abr. 2006, Tendências & Consumo, p. 
B7. 
 


