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A Copa do Mundo pode e deve ser vista nas empresas como oportunidade para ações. 
 
Já está quase tudo pronto: entre os dias 9 de junho e 9 de julho será realizado mais um 
Campeonato Mundial de Futebol. Desta vez, um único país, a Alemanha, será anfitrião. Na Copa 
de 2002, dois países sediaram os jogos: Coréia e Japão. Bem, mas o que importa é chamar a 
atenção dos gestores para que façam de “um limão uma limonada”. Vale lembrar que nesse 
período ocorrerão jogos da Seleção Brasileira e, como é de praxe, o País pára, literalmente. 
Durante as duas horas em que a partida se desenrola — um pouco mais, um pouco menos —, 
milhões de pessoas ficam com a atenção toda voltada para a televisão. O trabalho, como também 
é praxe, cai a nível bem próximo de zero.  
 
Mas, como já dissemos, limonada resulta de limão e, assim, a Copa do Mundo pode e deve ser 
vista nas empresas como oportunidade excelente para ações de endomarketing, por exemplo. 
Tudo fica a critério da criatividade de cada gestor, amparada em boas doses de bom senso. São 
muitas as iniciativas que ocorrem espontaneamente entre os colaboradores, sendo a mais comum 
o famoso bolão. Por isso, várias empresas aproveitam para organizar as apostas no próprio site 
da empresa. Não apenas abrigar o bolão, mas também incentivar os colaboradores a 
participarem.  
 
Algumas até oferecem prêmios extras aos acertadores. Aqui, vale dizer, as fases em que se divide 
o mundial permite dar prêmios menores, para acertos parciais. Assim, a disputa fica mais alegre. 
E o grande prêmio fica para o acertador que, na final, apresentar o melhor escore de acertos.  
Afora os bolões, algumas empresas aproveitam a Copa do Mundo para reforçar o espírito de time 
em suas equipes. Uma forma usual é distribuir camisetas com as cores da Seleção. Mas também 
há os que organizam, nos moldes do campeonato de futebol, um certame de vendas para premiar 
os que obtêm o melhor resultado. 
 
Outras iniciativas 
 
Há empresas que ornam o ambiente de trabalho com as cores do Brasil, outras distribuem 
bandeiras e adereços variados para que os colaboradores enfeitem seus automóveis. Trazer a 
família para assistir ao jogo num telão, no recinto da empresa, também não está fora de 
cogitação, especialmente quando a partida ocorre num sábado ou domingo. Nessas ocasiões, 
podem ser servidos pipoca e refrigerantes. E até sortear bolas de futebol para a criançada. Aliás, 
os fabricantes de brinquedos anunciaram recentemente esperar um crescimento de 5,6% nas 
vendas em função da Copa do Mundo. Há várias novidades a serem lançadas, que variam entre 
miniaturas dos jogadores até jogos eletrônicos do Campeonato Mundial de Futebol. Adiantaram 
que o que mais causa expectativa entre as crianças no momento são os bonecos flexíveis do 
Ronaldinho Gaúcho que ainda estão em fase de produção. 
 
Convém ressaltar que o primeiro jogo do Brasil será contra a Croácia, no dia 13 de junho, uma 
terça-feira, às 16 horas. O segundo jogo será num domingo, dia 18 de junho, às 13 horas, 
quando a seleção pentacampeã enfrentará a seleção australiana. Na quinta-feira, dia 22 de junho, 
o Brasil volta a campo, desta vez contra o Japão, às 16 horas. Depois, virão os demais jogos 
(oitavas, quartas-de-final e semifinal), cujos participantes serão aqueles de melhor desempenho 
em cada fase. A grande final está marcada para o domingo, dia 9 de julho, às 15 horas. 
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