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Promoções das quais participou/está participando
10% — Participou/ 
está participando de 
alguma promoção 
ligada à Copa do 
Mundo de 2014

Tipos de promoções das quais 
participou/está participando

Empresas responsáveis 
pelas promoções das 
quais  participou/ está 
participando

Compra, cadastra e concorre a prêmios Coca - Cola

Compra, cadastra e concorre a ingresso Guaraná Antarctica

Sorteio Visa

Achou ganhou

Achou ganhou

Base: 1409 (Amostra total)

Índice de Multiplicidade: 2,1
- Base: 140 (Apenas quem participou/ 
está participando de promoção ligada à Copa

Índice de Multiplicidade: 1,3
Base: 140 (Apenas quem participou/ 
está participando de promoção ligada à Copa

A � m de avaliar a percepção do públi-
co sobre as marcas patrocinadoras, 

apoiadoras e parceiras da Copa do Mundo 
2014, o Instituto Qualibest fará três ondas 
de estudos sobre o assunto. Na primeira 
delas, a ser divulgada nesta semana, dois 
terços das 1.049 pessoas que participaram, 
por meio de questionários online, foram 
mulheres. Dentre os consumidores inte-
ressados em acompanhar o torneio, 84% 

PESQUISA

Campeãs das prévias
Qualibest aponta que marcas não associadas ofi cialmente ao evento têm conseguido 
capitalizar a atenção do público. Coca-Cola, parceria da Fifa, é a mais lembrada 
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dos homens e 78% das mulheres disseram 
que pretendem assistir a todos os jogos 
da seleção brasileira.

Daniela Chammas Malouf, sócia-dire-
tora do Instituto, ressalta o fato de muitas 
marcas que não têm qualquer relaciona-
mento com a Copa do Mundo terem sido 
associadas ao evento pelos participantes 
do estudo. São exemplos a Petrobras, Vi-
vo, Volkswagen e Banco do Brasil. “Em al-

guns momentos, elas aparecem até com 
mais peso do que as marcas que estão 
efetivamente ligadas à Copa”, comenta 
a executiva. A interpretação é de que se 
tratam de companhias muito ligadas ao 
Brasil, como o Banco do Brasil e a Petro-
bras (e por associação os pesquisados as 
conectam ao evento) ou de marcas que 
tradicionalmente investem no futebol — 
a Volkswagen e a própria Petrobras patro-
cinam a transmissão da TV Globo para o 
Brasileirão. A petrolífera detém também 
os naming rights da competição. 

Já patrocinadores como a Johnson & 
Johnson  , Budweiser e Seara tiveram men-
ções abaixo de 10%.

Promoções que o consumidor quer
No que diz respeito ao envolvimento 

do público pesquisado com ações pro-
mocionais voltadas à Copa do Mundo, o 
estudo avaliou tanto as que estão em cur-
so pelas marcas quanto os tipos de con-
cursos dos quais os consumidores dese-
jariam participar. 

Alguns fatos merecem destaque. O pri-
meiro é o desejo de muita gente por mecâ-
nicas promocionais mais simples. Embo-
ra a maioria esteja participando de ações 
“compra, cadastra e concorre” (a prêmios 
ou a ingressos para os jogos), 64% gosta-
riam de participar de promoções ao estilo 
“achou, ganhou”— o percentual  aumenta 
para 66% no caso das mulheres — e sor-
teios, citados por 58% dos entrevistados.   
“Hoje, 10% do público está participando 
de promoções, mas quanto mais próximo 
do evento esse número tende a  aumentar 
muito. Quem ainda não fez sua estraté-
gia fica sabendo qual a mecânica que o 
consumidor está mais propenso a aderir”, 
ressalta Daniela Malouf. 

Dentre os entrevistados, a Coca-Cola, 
com 39% das menções, é a marca com 
maior índice de participantes em pro-
moções relacionadas à Copa do Mundo. 

Frame de comercial da Coca-Cola para a promoção que distribuirá ingressos para a Copa de 2014

Awareness sobre as marcas parceiras, apoiadoras ou 
patrocinadoras da Copa do Mundo 2014 
Menções espontâneas

1 Coca-Cola %

2 Itaú

3 Adidas

4
Guaraná Antarctica

Visa

5 Nike

6 Brahma

7 McDonald’s

8 Oi

9 Sony

10 Garoto

Awareness sobre as marcas parceiras, apoiadoras ou 
patrocinadoras da Copa do Mundo 2014
Menções estimuladas

1 Coca-Cola %

2 Itaú

3 Visa

4 Petrobras

5 Adidas

6
Vivo

Banco do Brasil

7 McDonald’s

8 Oi

9 Sony

10 Volkswagen

Promoções das quais gostaria de participar
Achou, ganhou + Feminino (66%) %

Sorteio + Homens (64%)

Compra, cadastra e concorre 
a prêmios

- Classe C (42%)

Compra, ganha raspadinha, 
cadastra e concorre a 

pacotes de viagens
- Classe C (34%)

Compra, cadastra e concorre 
a ingresso

- Classe C (33%)

Descontos especiais na 
compra de ingresso

+ Classe A (57%)

Concurso cultural

Outro tipo + Homens (15%)
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Metodologia
O estudo quantitativo online foi realizado com base em 1.049 entrevistas, entre 

homens e mulheres, com idades entre 18 e 60 anos. O perfi l socioeconômico abrangeu 
pessoas das classes A, B e C (segundo o Critério Brasil), residentes em todos os 
estados do País. A maior parte dos respondentes (67%) está no Sudeste, seguida do Sul 
(14%) e Nordeste (11%). Do total, 60% pertencem à classe B, 32% à C e 8% à A. A análise 
foi feita a partir de questionário de autopreenchimento, com painelistas do Qualibest, 
cuja base é de 250 mil cadastrados. 
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