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Este é o caso de Visa e MasterCard, que ajudam a elevar preços das cotas de patrocínio. A 
cifra de US$ 200 milhões pode deixar a MasterCard fora do patrocínio da Copa do Mundo de 
2010. Esse é o valor que a Visa International pagou à Fifa para se tornar a empresa financeira 
patrocinadora oficial dos torneios internacionais de futebol a partir do ano que vem. Por isso, a 
MasterCard, que patrocina a Copa desde 1994, entrou em 20 de abril com uma ação judicial 
para poder manter seus direitos de patrocínio do mundial, no Tribunal de Primeira Instância de 
Manhattan (EUA).  
 
A competição movimenta altas somas em dinheiro, tanto que os patrocinadores pagarão US$ 
1,14 bilhão para anunciar nas transmissões da Copa do Mundo de 2010, o que representa uma 
alta de 40% em relação aos valores desembolsados este ano, segundo a Fifa. A entidade prevê 
que a final da Copa, no dia 9 de julho em Berlim, será assistida por cerca de 1,5 bilhão de 
telespectadores.  
 
A Fifa calcula uma audiência acumulada de 30 bilhões de pessoas para a competição deste 
ano. O mundial 2006 levantou US$ 507,8 milhões junto a 15 parceiras oficiais e patrocinadoras 
locais. Estima-se que a receita obtida com o campeonato de 2010, que ocorrerá na África do 
Sul, aumentará, apesar de o número de patrocinadores ter sido reduzido para seis, declarou 
Jerome Valcke, chefe de marketing da Fifa.  
 
A Fifa já assinou contratos com seus seis patrocinadores mundiais até 2014. Além da Visa, a 
Adidas AG pagará US$ 350 milhões por todo o período, a Sony Corp. desembolsará US$ 305 
milhões e a Emirates, a maior companhia aérea do mundo árabe, arcará com uma conta de 
US$ 195 milhões. A Coca-Cola pagou US$ 500 milhões para se associar à Fifa até 2020. A 
Hyundai Motor Co. é a sexta empresa patrocinadora da Fifa, mas não informa a quantia 
desembolsada. A MasterCard diz que deveria ter recebido uma proposta para ter o direito de 
prorrogar seus contratos e quer que a Fifa rescinda o acordo firmado com a Visa. Segundo a 
vice-presidente de marketing e consumidores da MasterCard Brasil, Beatriz Galloni, a empresa 
já havia fechado a renovação do acordo para o patrocínio da próxima Copa. "Foi surpresa esse 
acordo com a Visa. A atitude da Fifa foi, no mínimo, estranha."  
 
Beatriz informa que a plataforma de investimento da empresa não vai mudar. "O futebol é 
muito interessante. No Brasil, em especial, é uma paixão nacional. Por isso, vamos continuar 
investindo em ações ligadas ao esporte, que atende ao nosso posicionamento e atinge um 
público amplo, sem distinção de raça, credo, idade ou classe social." A executiva acrescenta 
que para os clientes de alta renda, estão previstas ações enfocando outro esporte, desta vez, o 
golfe.  
 
Este ano, a MasterCard investiu 25% mais em verba de marketing do que em 2005. "Em 2002 
levamos 500 pessoas para assistir a Copa de perto, na Coréia e no Japão. Neste mundial, 
dobramos o número de contemplados. Dentre nossas várias promoções, 30 ganhadores 
levarão 3 acompanhantes cada, para uma viagem especial durante 15 dias, com despesas de 
transporte, alimentação e hospedagem pagas", diz Beatriz.  
 
Outra vantagem que os clientes MasterCard têm, segundo a vice-presidente, é a possibilidade 
de adquirir ingressos para jogos de futebol, pagando com cartão. "Nossos cartões, de débito e 
crédito, são os primeiros a serem aceitos em estádios de futebol, o que permite que os 
bilhetes possam ser comprados também pela internet."  
 
A Visa do Brasil e a Visanet também lançaram promoções com o tema futebol com o objetivo 
de incentivar a utilização dos cartões de crédito Visa e de débito Visa Electron. As ações sobre 
a Copa estarão sendo realizadas em mais de 1,8 mil estabelecimentos, nas principais capitais 
do País, até o fim de julho. A promoção batizada de Visa Futebol Clube espera gerar 8 milhões 
de transações com seus cartões.  
 



Sobre a polêmica criada com a Fifa e a concorrente MasterCard, a Visa informa que não vai se 
manifestar sobre o assunto até janeiro de 2007.  
 
Já a MasterCard diz que, em março passado, após dez meses de conversações, firmou um 
acordo de 96 páginas para prorrogar seu patrocínio referente à Copa do Mundo de futebol. A 
empresa assinou o contrato tendo em mente que a única coisa que faltava fazer para torná-lo 
realidade era marcar uma entrevista coletiva para anunciar o negócio, segundo os documentos 
apresentados ao tribunal de Manhattan.  
 
Jon Schwartz, porta-voz da MasterCard, recusou-se a fazer comentários sobre a ação ou sobre 
o patrocínio da empresa à Copa do Mundo. A Fifa acredita que sairá vencedora da batalha 
judicial. "A MasterCard afirma que foi assinado um contrato", diz Heinz Taennler, advogado-
chefe da Fifa. "Nós não compartilhamos dessa opinião."  
 
Em abril passado, a Visa aceitou se tornar a única empresa de serviços financeiros 
patrocinadora da Fifa pelo período de oito anos que se iniciará em 2007. A Visa pagará entre 
US$ 150 milhões e US$ 200 milhões, disse uma autoridade da Fifa, que não quis se identificar 
devido à ação judicial.  
 
"Nós acreditamos que apresentamos uma oferta justa e honesta e sabemos ter obtido o 
contrato de forma justa e honesta", disse Christopher Rodrigues, principal executivo da Visa, 
cuja empresa não foi nominalmente citada na ação da MasterCard contra a Fifa.  
 
O valor do futebol aumentou num momento em que os anúncios transmitidos pela TV e 
exibidos em outdoors e revistas perdem sua eficiência em um mundo fragmentado pelo 
excesso de opções. "Com 500 canais de TV a cabo e uma explosão na cobertura pela internet, 
as pessoas têm coisas demais ao alcance da mão", diz Tony Ponturo, vice-presidente para o 
setor de marketing esportivo da cervejaria Anheuser-Busch Cos., a maior cervejaria mundial.  
 
A empresa investe US$ 350 milhões por ano em patrocínio esportivo. "Nós vivemos em um 
mundo muito desordenado e os grandes eventos esportivos conseguem transpor toda essa 
bagunça."  
 
Hoje, os patrocínios esportivos movimentam US$ 43 bilhões, o dobro do que giravam há sete 
anos, segundo a empresa SponsorClick, uma consultoria de marketing que tem escritórios em 
Londres, Nova York e Paris. Os investimentos totais em anúncios divulgados pelos veículos de 
mídia mundiais aumentaram 4,9%, para US$ 404 bilhões em 2005, diz a ZenithOptimedia, 
divisão londrina do Publicis Groupe SA, a quarta maior empresa mundial de publicidade.  
 
Essa tendência tem feito crescer a receita da Fifa, organizadora dos torneios internacionais de 
futebol, e a arrecadação do Comitê Olímpico Internacional (COI), sediado em Lausanne, 
também na Suíça. "As Olimpíadas e a Copa do Mundo são os únicos eventos que têm caráter 
mundial e que realmente despertam o interesse das pessoas", afirma Scott McCune, diretor 
mundial do setor de esportes da Coca-Cola.  
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