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Expectativas e percepção dos brasileiros sobre a Copa 2014 no Brasil.
Legado, imagem e patrocínios.

Brasil além da bola - Copa 2014
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Avaliações são realizadas cotizando-se 
promessas, e as expectativas que geram, 
com resultados efetivamente entregues. Na 
percepção de uma parcela da população 
brasileira a organização da copa ficou devendo.
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Há 7 anos o Brasil se candidatou e foi escolhido 
para sediar a copa.

Quais os principais fatores que determinam a 
decisão de ousar e realizar algo que nunca foi feito 
antes? Obviamente não é a experiência. Pode ser a 
confiança na própria capacidade de realização (que 
nunca foi testada)? Pode ser a certeza de que o 
envolvimento de uma grande equipe dará conta? Ou 
pode ser apenas voluntarismo?

Quando o Brasil decidiu sediar a Copa de 2014 o 
país vivia um momento econômico e social muito 
positivo e foram elencadas várias oportunidades em 
sediar um evento de tão grande porte.

Duas dessas oportunidades foram bastante 
destacadas:

 O legado que as obras dos estádios e da 
infraestrutura deixariam para as cidades sedes. 
 A oportunidade de se projetar a imagem de um 
país dinâmico com capacidade de gerenciar um 
evento desse porte e que estaria se modernizando 
em vários aspectos.

Passados 7 anos chegamos ao momento da entrega 
e a opinião pública começa a fazer sua avaliação.

Temos que considerar que essa avalição do evento 
ocorre em um momento singular: ano eleitoral, 
recorrentes manifestações nas principais cidades do 
país e um ambiente global com muita instabilidade. 
A conjunção de todos esses aspectos torna a análise 
e a avaliação da população mais complexa. Há 
um número maior de variáveis e aspectos a serem 
considerados.

Esse momento particular foi investigado pela TNS 
Political & Social em 2 dimensões:

 Processo e organização da copa 
 Percepção sobre patrocínio

Observamos que prevalece uma percepção crítica 
em relação à copa e seu possível legado. Há uma 
alta menção a marcas, mas não necessariamente um 
reconhecimento correto dos patrocinadores. Ao final 
os jogos serão acompanhados com muita emoção, 
pipoca, salgadinhos, refrigerantes, sucos e cervejas. 
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Avaliação sobre a decisão

A maior parte da população pesquisada 
tem uma resposta relativamente clara sobre 
a pergunta inicial a respeito da decisão de 
sediar a copa 2014: foi uma decisão que se 
mostrou errada para 53% dos entrevistados.

P1. Finalmente estamos chegando à Copa 
do Mundo no Brasil. Por tudo o que você 
sabe e já ouviu falar até agora, você acha 
que foi uma decisão certa ou errada o Brasil 
ter decidido sediar a Copa?

 53% 

ERRADA

Total Classe

37%

58%

Classe AB

37%

51%

5% 12%

Classe C

Certa

Errada

Não sei

Total     100%            100%



Share this

10 de Junho de 2014 5

Brasil além da bola - Copa 2014

Legado

Desde as vitórias para sediar a Copa de 2014 e as 
Olimpíadas de 2016 a palavra legado passou a fazer 
parte do cotidiano dos brasileiros. Apesar de ser um 
conceito relativamente complexo, o seu sentido geral 
de herança, de um saldo positivo que ficará para as 
cidades e para o país é compreendido pela população.

Esse sentido geral foi explicitado quando perguntamos 
à população: P2. Eventos como a copa deveriam 
deixar um legado para o país e para as cidades 
participantes. Aspectos como a imagem do Brasil 
e das cidades, infraestrutura, capacitação de 
profissionais de turismo são exemplos de legados que 
um evento desse poderia deixar. Na sua opinião, o 
legado que a copa do mundo deixará para o Brasil é 
positivo ou negativo?

Coerentemente o grupo que considera a decisão de 
sediar a copa como acertada avalia o legado como 
positivo (78%) assim como o grupo que considerou 
a decisão como errada acha que sua herança será 
negativa (79%).

39%

52%

9%

NegativoPositivo Não Sei
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Imagem do Brasil

Em 2007, ano em que o Brasil foi escolhido 
para sediar a copa, vivíamos um período 
particularmente bom na economia com 
crescimento do PIB de 6,1% e diversos outros 
indicadores positivos na economia. Tínhamos 
números positivos no crescimento do emprego, 
do crédito e em diversos setores.

O bom momento mostrava que o país precisava 
mudar de patamar, se profissionalizar em 
diversas áreas e melhorar a qualificação de sua 
mão-de-obra. A visibilidade de um evento como 
a copa seria a oportunidade do Brasil mostrar sua 
capacidade em se planejar e gerir um evento  
tão importante. 

No entanto, entre aqueles que acham que a 
copa vai impactar a imagem do Brasil no exterior, 
a maior parte considera que essa imagem será  
pior (39%) e não melhor (25%) após a copa.

25%

melhor Igual ou não sabe pior

36% 39%
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Copa x Olimpíadas

A realização da copa e seus resultados (fora do 
campo) certamente balizarão a percepção e o 
acompanhamento do próximo grande evento 
no Brasil: as olimpíadas de 2016 no Rio de 
Janeiro. Expectativas em relação ao evento no 
Rio (positivas ou negativas) começarão a ser 
comparadas com a trajetória e o resultante da 
Copa de 2014.

Para 38% dos entrevistados prevalece a 
percepção de que a olimpíada será um evento 
melhor do que a copa. A maior parte (42%) 
considera que será igual a copa (sendo que 
dentro desse grupo temos a divisão entre 
os que avaliam a copa tanto negativa como 
positivamente). Uma parcela de apenas 11% 
considera que o evento de 2016 será pior do que 
o de 2014.

PiorMelhor Igual Não Sei

38%

42%

11%

9%
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Patrocínios

A grandiosidade e toda a cadeia de produção de 
um evento como a copa do mundo pressupõem um 
complexo sistema de patrocínios e de mobilização 
tanto de marcas como de todo o setor de 
comunicação.

Para avaliarmos a relação que parte da população 
está estabelecendo com as marcas durante esse 
período apresentamos um total de 43 marcas 
para que identificassem entre estas as que seriam 
patrocinadoras da Copa 2014. Dessas, 19 eram 
patrocinadores oficiais e 24 não.

Os entrevistados podiam mencionar quantas marcas 
quisessem e foram mencionadas cerca de 9 marcas 
por pessoa.

Esse números revelam os grandes desafios das 
marcas na ativação de seus patrocínios em um 
momento de grande saturação de comunicação e 
onde a enorme maioria das marcas procura utilizar 
os mesmos elementos (esporte, futebol e as cores 
verde e amarelo).

Patrocinadores oficiais (*) (**)

Outras marcas (*) (**)

 

* Os entrevistados podiam responder mais de uma marca; por isso, a soma dos itens ultrapassam 100% 

** Apenas as 5 primeiras marcas mais citadas

43% 36% 34% 34% 31%

69% 57% 55% 40% 28%

94% 92%

menções a
patrocinadores

oficiais

menções a
marcas não

patrocinadoras
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53% 47%

Entre 15 e 59 anos

Metodologia

Sudeste: São Paulo e Rio de Janeiro 
Sul: Porto Alegre e Curitiba 
Nordeste: Recife, Fortaleza e Salvador 
Centro Oeste: Brasilia e Goiânia

968
Entrevistas online,

realizadas em
Maio/Junho de 2014 Classe Sociais ABC
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Sobre o Autor
Paulo Cidade é diretor da área de pesquisas políticas e sociais da TNS Brasil. Sociólogo pela USP com MBA em 
Gestão pelo INSPER atua na área de pesquisa há mais de 20 anos. Nesse período passou por centros de estudos 
acadêmicos (Ceru – USP e pelo IPS da Fundação Escola de Sociologia e Política) por órgãos da administração 
pública (IBGE, FUNDAP e Secretaria de Cultura da Prefeitura de São Paulo) e atua há mais de 10 anos em 
institutos de pesquisa privados (Gallup, Nielsen, CBPA, GfK, Ipsos Public Affairs e TNS Political & Social). Membro 
da WAPOR – World Association for Public and Opinion Research e AAPOR – American Association for Public and 
Opinion Research.

Sobre a TNS 
A TNS entrega aos seus clientes estratégias precisas de crescimento em novos mercados, inovação, mudança de 
marca e stakeholder management, baseadas em uma experiência de longo prazo e soluções líderes de mercado. 
Presente em mais de 80 países, a TNS tem mais conversas com os consumidores ao redor do mundo do que 
ninguém e entende os comportamentos e atitudes do indivíduo em todas as regiões culturais, econômicas e 
políticas do mundo. 
TNS é parte do Kantar, um dos maiores grupos do mundo de insights e consultoria de informações.
Para mais informações, visite o site  www.tnsglobal.com.br. 

Sobre a Lightspeed Research
Lightspeed Research é um provedor de pesquisa para acesso digital. Lightspeed Research tem a oferta de 
pesquisa mais completa e de melhor qualidade, oferece painéis próprios, painéis de especialidades, painéis 
adhoce técnicas inovadoras de pesquisa em dispositivos móveis, observação de comportamento digital e 
monitoramento de publicidade.
Para mais informações, visite o site  www.lightspeedresearch.com. 

Entre em contato 
Se você quiser falar com a gente sobre qualquer coisa que você leu neste relatório, por favor, mande um 
e-mail para paulo.cidade@tnsglobal.com 

TNS Political & Social
Conhecendo a sociedade e inspirando mudanças.

A TNS Political & Social é líder global em 
gerenciamento de pesquisas políticas e sociais 
complexas em vários países, com mais de 40 
anos de experiência trabalhando com instituições 
como a União Europeia, o Banco Mundial e 
uma ampla gama das mais importantes ONGs 
internacionais. Mantendo os maiores contratos 
de investigação políticas e sociais de todo o 
mundo, a pesquisa Standard Eurobarometer 
(CAPI), pesquisa Eurobarometer (online/CATI) e o 
contrato do estudo Eurobarometer qualitativo.


