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Aconteceu entre os dias 3 e 5 de dezembro de 2008, a II Semana Nacional dos 

Eventos (www.semananacionaldoseventos.com.br/) no Palácio das Convenções 

Anhembi em São Paulo. O evento foi promovido por grupos do setor: Associação 

Brasileira de Empresas de Eventos – ABEOC, Associação Brasileira de Centros de 

Convenções e Feiras – ABRACCEF, Associação de Marketing Promocional – AMPRO, 

Confederação Brasileira de Convention & Visitors Bureaux - CBC&VB e União 

Brasileira de Promotores de Feiras – UBRAFE. Contou com o apoio oficial do 

Ministério do Turismo. O objetivo foi o de reunir as principais lideranças, empresários e 

profissionais deste mercado, para o debate e o intercâmbio de informações sobre as 

tendências e perspectivas futuras.  

 

Discussão sobre a Copa 2014 e oportunidades de negócios. 

 

Simultaneamente a realização dos encontros promovidos pelas referidas 

entidades, durante a programação também foram realizados dois tradicionais e 

representativos eventos: a EXPOSYSTEMS (www.exposystems.com.br) e o PRÊMIO 

CAIO 2008 (www.premiocaio.com.br). 

Uma das discussões bem interessantes apresentadas no dia 05, foi a Copa 2014. 

Estiveram presentes Claury Santos Alves da Silva, Secretário da Secretaria de Esporte, 
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Lazer e Turismo do Estado de São Paulo; Caio Luiz de Carvalho, Presidente da 

SPTURIS; José Estevão Cocco, Presidente da J. Cocco Comunicação e Marketing; 

Edmundo Monteiro de Almeida, Presidente da People Mais Comunicação e Marketing; 

Auli de Vitto, da Forma Editora; e Roberto Rivelino, jogador de futebol brasileiro, 

campeão da Copa do Mundo de 1970. 

Tanto os órgãos públicos quanto as empresas que fazem parte de entidades de 

classe representadas colocaram as diversas ações que vem desenvolvendo para que a 

Copa ocorra de forma bem sucedida.  

Apesar de ainda não ter saído o resultado das 10 ou 12 cidades definidas para a 

realização dos jogos da Copa (o anúncio será feito em março de 2009), as cidades 

candidatas – como é o caso de São Paulo – já estão se preparando para o evento. A 

preocupação é grande em virtude do pouco tempo disponível e das necessidades 

exigidas no caderno de encargos da FIFA, as quais devem ser atendidas até 2012. 

O evento foi iniciado com um breve discurso do Sr. Claury Santos Alves da Silva, 

o qual apontou a importância deste evento para a cidade e o Estado de São Paulo, assim 

como para o Brasil, as preocupações governamentais, e o que vem sendo realizado. 

Posteriormente, o Sr. José Estevão Cocco fez uma apresentação sobre a dimensão do 

futebol, como ele está inserido na nossa vida e como um evento como a Copa pode 

impactar diversos atores, gerando oportunidades, como demonstra o gráfico a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Setores/atores impactados com o futebol (Adaptado de J. Cocco Marketing, 2008) 

 

Dentre outros aspectos apontados destacam-se dados como o fato de 60% das 

marcas Top Of Mind terem alguma relação com o futebol, assim como 150 empresas 



das 200 maiores do Brasil ter este mesmo tipo de relação, de acordo com levantamento 

da empresa J Cocco Marketing. Outro dado interessante apontado pela empresa foi a 

falta de exatamente 2.014 dias para a realização da copa de 2014. 

Foi apontada a importância e o crescimento de renda obtida pelos países que 

sediaram a Copa, e demonstrada a preocupação com o legado que a Copa deixará no 

país, ou seja, um foco no planejamento de longo prazo. A experiência com os Jogos 

Pan-americanos realizados na cidade do Rio de Janeiro serve de exemplo para os 

palestrantes fazerem suas previsões e colocações. Apesar de apontarem a 

impossibilidade de se comparar ambos os eventos, mostraram a preocupação com 

investimentos que não ser percam e tenham fim exclusivo na Copa, mas que possam 

servir de uso para o país posteriormente. 

Neste sentido, Caio Luiz de Carvalho fez colocações demonstrando uma visão 

bastante lúcida da situação. O Presidente da SPTURIS apontou preocupações com 

investimentos que algumas cidades pretendem fazer, como construções de estádios, que 

podem ficar às moscas posteriormente e não terem o desejado retorno financeiro. Um 

dos itens exigido no caderno de encargos da FIFA é a existência de estádios com 40.000 

lugares para a realização dos jogos, além de, nas cidades que forem abrir e encerrar os 

jogos, um estádio com capacidade para 60.00 expectadores.  

Caio aponta que o melhor a fazer em muitos casos é a readequação de espaços, 

como é o caso de Estádios como o Morumbi em São Paulo. Além disso, apontou como 

maior deficiência a questão dos transportes aéreos, que hoje já é bastante 

complicada. Com o aumento esperado entre 500 e 600 mil turistas estrangeiros, 

apontado por Carlos Silva do MTUR, a tendência é que haja um estrangulamento nos 

aeroportos. Ouvintes da Palestra também colocaram esta situação como emergencial e a 

preocupação coma lentidão para a adequação e construção de aeroportos no Brasil, que 

tem um histórico de uma média de 10 anos de conclusão. 

Outra exigência da FIFA é a presença de 56.000 leitos de hospedagem no país. 

O presidente da SPTURIS apontou que somente a região da Berrini quase atende este 

número e a cidade de São Paulo possui um total de 46.000 leitos.  

O Ministério do Turismo no contexto do Programa de Regionalização do Turismo 

destacou as ações que vêm fazendo em parceria com a Fundação Getúlio Vargas, as 

quais buscam aprofundar a análise da situação atual das 18 cidades candidatas a 

sediarem jogos, bem como identificar intervenções necessárias e o que pode ser feito 

para potencializar o turismo com a presença de espectadores de jogos da Copa nestes 



destinos. Há ainda a previsão de grandes investimentos por parte do MITUR na 

qualificação de recursos humanos para atender as necessidades da Copa. 

Como já apontamos em matéria anterior, há ainda os esforços do Ministério dos 

Esportes, Ministério das Relações Exteriores, dos deputados e senadores federais, além 

da previsão de um PAC exclusivo para a Copa. 

Frente à discussão apresentada, as maiores conclusões são relativas às 

oportunidades de negócios que podem ser geradas com a Copa 2014. Além das cidades 

que vão efetivamente sediar os jogos, e que vão oferecer serviços turísticos diversos, há 

as cidades que podem se beneficiar deste público, através da realização de festas, 

pacotes turísticos, passeios, entre outros. Para isto, profissionais da área, com boa 

qualificação, plugados no assunto e com soluções criativas serão essenciais. 

Para se beneficiar profissionalmente deste evento e ajudar o nosso país a ter um 

evento que o torne um destino a ser lembrado ai vão algumas dicas: 

• Leia bastante a respeito dos benefícios e ações de sucesso que outros países tiveram. 

• Os turistas buscam, essencialmente, experiências em sua viagem. Isso significa que 

mais do que vender uma boa cama, ou uma cidade com uma praia maravilhosa, o 

relacionamento é o mais importante. E, este relacionamento não é apenas pessoa – 

pessoa, mas sim pessoa-natureza, pessoa-equipamento, entre outros. Como deixou 

bem claro Auli de Vitto da Forma Editora (adaptamos um pouco o exemplo dele): 

imagine dar um brinde à um cliente que vai ao seu bar no jogo da Copa. Ele seria 

uma pequena bola de futebol. Bonito. Mas, imagine que essa mesma bola tenha a 

assinatura original de Roberto Rivelino. Mais interessante, a bola não será dada ao 

cachorro para brincar. E, se, esta mesma bola for assinada pessoalmente pelo 

jogador, na sua frente? A bola acaba indo para o seu armário e vira uma espécie de 

troféu. Além de dar mais satisfação e personificação ao produto, gerando uma 

experiência mais interessante, a sua marca fica guardada por um tempo e por um 

preço impagável por sua empresa. 

• Acompanhe o trabalho que vem sendo feito pelo governo e por diversas entidades e 

empresas ligadas à Copa, identificando oportunidades de trabalho para você, seja 

como um funcionário, seja como prestador de serviço, seja como criador de produtos. 

Para isto acesse web sites, leia jornais, participe de eventos! 



• Procure entender e analisar a influência do futebol na sua vida, sua família, seu 

circulo social, seu bairro, sua cidade, seu estado, seu país. Isso ao ajudará a entrar no 

clima e desenvolver sua criatividade. 


