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Uma Copa de prêmios
Pesquisa da Qualibest aponta crescimento da participação da torcida em promoções

Por FERNANDO MURAD fmurad@grupomm.com.br 

menos de um mês para o 
pontapé inicial da Copa do 
Mundo, a torcida brasileira 

está mais agitada. Pelo menos no que diz 
respeito aos concursos culturais e promo-
ções relacionados ao torneio da Fifa. De 
acordo com a terceira onda da pesqui-
sa Copa do Mundo 2014, realizada pela 
Qualibest, 21% da amostra afirmou que 
já participou ou está participando de al-
guma promoção ligada ao mundial de 
futebol. Na segunda onda, esse percen-
tual foi de 12%.

Sorteio, com 56% das citações, compra, 
cadastra e concorre a prêmios, com 52%, 
e compra, cadastra e concorre a ingresso, 
com 43%, foram as mecânicas com maior 
participação dos consumidores. Já as em-
presas que mais atraíram participantes fo-
ram Visa, com 18%, Coca-Cola, com 15%, 
e Guaraná Antarctica, com 11%.

A proximidade do torneio também 
trouxe impactos para o awareness das 
marcas, tanto as parceiras, apoiadoras e 
patrocinadoras da Copa do Mundo, quan-
to as que se utilizam do tema esporte em 
suas comunicações.

As marcas mais lembradas mantive-
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ram-se as mesmas — Coca-Cola, Itaú, 
Visa e Adidas —, mas seus percentuais, 
ainda muito significativos, caíram. “Elas 
estavam sozinhas falando do tema. Com 
a proximidade, muitas marcas colocaram 
todos os cartuchos no futebol. Com oito 
campanhas sobre Copa uma atrás da ou-
tra no intervalo comercial fica difícil subir 
o awareness”, analisa Daniela Daud Ma-
louf, sócia-diretora da Qualibest.

No quadro de menções espontâneas, 
Guaraná Antarctica, que passou de 11% 
na segunda onda para 17%, na tercei-
ra; Vivo, que atingiu 10% das citações 
e apareceu pela primeira vez na lista; 
e Garoto, que teve leve alta de 7% para 
9%, foram as únicas do Top 11 que re-
gistraram crescimento.

Já no ranking de menções estimuladas, 
também liderado por Coca-Cola, Itaú, Vi-
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Estudo quantitativo online, a par-
tir de questionário de autopreenchi-
mento, com painelistas do Qualibest.
Amostra – Foram realizadas 2.652 en-
trevistas (982 na 1ª onda, 872 na 2ª on-
da e 798 na 3ª onda), com homens e 
mulheres de 18 a 60 anos, das classes 
ABC (Critério Brasil), residentes em to-
dos os estados. Coleta de dados – 6 a 
29 de agosto/2013 (1º onda), 30 de no-
vembro/2013 a 13 de janeiro/2014 (2º 
onda) e 4 a 22 de abril/2014 (3ª onda).

Metodologia

sa e Adidas, as marcas que aumentaram 
o awareness da segunda para a terceira 
onda foram Visa (de 53% para 56%), Vi-
vo (38% para 39%), Mastercard e Banco 
do Brasil (ambos de 35% para 36%), Sony 
(28% para 33%), Oi (28% para 30%), Hyun-
dai (21% para 27%), J&J (23% para 25%) e 
Garoto (21% pra 22%).

Humor da torcida
Se na Copa das Confederações, no 

ano passado, as manifestações pegaram 
todos de surpresa, neste ano a dúvida é 
qual será seu impacto. De acordo com 
a opinião da amostra, 82% dos brasilei-
ros acham o montante gasto pelo gover-
no para a realização da Copa do Mundo 
ruim ou muito ruim. Na onda anterior, 
o número foi de 74%.

A percepção em relação à infraestrutu-
ra básica do País (educação, saúde e sa-
neamento básico) também é bem nega-

Awareness sobre as marcas parceiras, apoiadoras 
ou patrocinadoras da Copa do Mundo 2014
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Promoções das quais gostaria de participar

Achou, ganhou

Sorteio

Compra, cadastra e concorre a prêmios

Compra, ganha raspadinha, cadastra 
e concorre a pacotes de viagens

Compra, cadastra e concorre a ingresso

Descontos especiais na compra de ingresso

Concurso cultural

Outro tipo
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Cena de um dos comerciais da Coca-Cola, uma das marcas com maior awareness
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