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Falta  pouco para  o início da Copa do 

Mundo no Brasil. Desde o anúncio oficial da 

FIFA, foram 7  anos para o País se preparar 

para o maior evento esportivo do planeta. 

Resta-nos indagar: conseguimos? Estamos 

prontos para  receber os turistas  estrangeiros? 

As cidades irão desfrutar de  algum legado em 

termos de  mobilidade urbana?  

Pesquisa recente realizada pela Trevisan 

Escola de Negócios, mostrou que a percepção 

geral dos empresários e de pessoas ligadas ao  

esporte ainda é negativa. Embora com um prazo bastante razoável, a  

sensação geral é de  que não aproveitamos o tempo como deveríamos ter  

aproveitado. Infelizmente faltou algo muito comum no mundo da  

administração: governança. De positivo, é  possível destacar  a  estimativa de 

que o Brasil deve  receber cerca de 600 mil turistas  estrangeiros durante  a 

Copa do Mundo e que  eles podem gastar  aproximadamente R$ 9,4 bilhões.  

Dados do  International Business Report da Grant Thornton revelaram 

que para os  empresários brasileiros o setor mais beneficiado com a Copa do 

mundo será o de turismo (45%), seguido pelo de construção (21%) e 

infraestrutura (14%). Apenas 14% das empresas  brasileiras planejam 

aumentar investimentos em função da Copa. Entrevista cedida pelo presidente 

da Associação Brasileira das  Empresas Aéreas, Eduardo Sanovictz, garante 

que o transporte aéreo não será uma preocupação durante a Copa, já foram 

ajustadas as  rotas  e aumentaram o número de voos. O que preocupa é o 

trânsito no chão.  

Ao levantarmos os números da Copa segundo a Trevisan Consultores, 

verificam-se investimentos de 33 bilhões em infraestrutura; 7 bilhões em 

projetos de mobilidade urbana; 8 bilhões em estádios novos e reformados em 

12  estados; 1,1 bilhão com hotelaria; 6,7 bilhões em mais investimentos da 

iniciativa privada aeroportos; 183,2 bilhões - valor adicionado ao PIB até 2019;  

9,4 bilhões - gastos dos turistas  estrangeiros e 381 mil - criação de postos de  

trabalhos  temporários. No  país do futebol,  a  Copa acirra apostas e 

movimenta  expectativas em relação ao  seu real impacto para consumo e  

varejo.  

De uma grande oportunidade para o país, a percepção negativa dos 

brasileiros em relação à organização do  evento pode  prejudicar marcas. 



 

Pesquisa que a MC15 vem realizando desde  maio de  2013 mostra que o nível 

de lembrança das marcas promotoras é relativamente baixo, com exceção de 

duas delas (Coca-Cola e Itaú), que já têm forte ligação com o esporte. Isso 

mostra o quanto um evento deste porte nem sempre produz efeitos 

mercadológicos impactantes e proporcionais ao volume de investimentos dos 

patrocinadores.  

Só mesmo marcas que têm uma  história sólida com o  esporte, ou 

aquelas que conseguem produzir uma campanha discriminativa  e criativa, 

conseguem alcançar benefícios que justifiquem os  elevados investimentos. 

Neste  contexto, onde o principal conteúdo é o próprio evento, as campanhas 

promocionais com oferta de produtos e serviços podem obter melhores 

resultados, em função da sua concretude e benefício propiciado. As principais 

redes  supermercadistas  atuantes no mercado brasileiro começam a se 

movimentar para criar campanhas publicitárias, com a meta de  ampliarem as 

vendas por conta da Copa do Mundo. Com objetivo de alcançar volume de 

vendas  superiores a 20% até o período, ações de marketing estão sendo  

adotadas. O Wal-Mart além da publicidade com Luís Felipe Scolari e sua  

esposa Olga,  lançou uma marca própria de produtos de  bazar.  

Segundo o presidente de marketing do Wal-Mart, Claúdio Tornello 

espera-se  triplicar as  vendas de televisores de tela plana nos próximos três 

meses, sua projeção é de 500 mil televisores  vendidos até o final de 2014. No 

setor como um todo, pode-se esperar resultados positivos para as  vendas  de 

quatro categorias dentro dos supermercados brasileiros: cervejas, 

refrigerantes, salgados e chocolates. O Extra, bandeira pertencente ao Grupo 

Pão de Açúcar (GPA), e o Carrefour apostaram na figura de dois mitos do 

futebol: Ronaldo Fenômeno e o Rei Pelé, para  serem os porta-vozes de suas 

bandeiras no período da Copa.  

É importante considerar os diversos fatores relatados ponderando-se 

para um cenário de vendas e planejamento de ações positivas e negativas. O 

desempenho do Brasil, caso seja positivo e chegue ao título, poderá 

contaminar positivamente consumidores e gerar estado de momentânea 

euforia, que  estimule consumo por impulso; de outro lado,  um eventual 

desempenho ruim poderá ter o efeito contrário; efetiva disposição por parte de 

turistas  estrangeiros em consumir categorias  não ligadas diretamente ao 

evento; possíveis manifestações, impactos regionais e entre cidades sede e 

demais municípios. Sugere-se entre as  empresas de varejo no Brasil um 

moderado otimismo sem apostas ousadas.  

A exceção vale para  as  categorias mais diretamente relacionadas  e 

impactadas pelo evento .Maiores benefícios estão associados a maiores riscos 

e as  empresas de varejo terão que finalizar suas  apostas e preparar-se para 

cenários distintos. A Copa do mundo, antes imaginada como uma festa do  

esporte e do povo brasileiro, está envolvida num contexto que os elevados 



 

investimentos propiciaram, ainda mais uma imagem de corrupção, dificultando 

a solução de carências  sentidas pela população, relacionadas à  educação, 

saúde, mobilidade  e  segurança.  

Para o Marketing entendido como um processo social, por meio do qual 

pessoas e grupo de pessoas, obtém aquilo de que necessitem e o que desejam 

com a criação, oferta e negociação de produtos e serviços. O anti-marketing 

atingiria o contrário proposto pelo marketing. O evento que poderia trazer 

oportunidades  de marketing, parece ter assumido um  papel de anti- 

marketing. 
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