
muito pouco se tem avançado. 
É bem verdade que não está do lado de cá do balcão — nas 

empresas, nos anunciantes ou na inspiração das agências de 
promoção e eventos — a barreira principal a ser rompida 
para o crescimento do marketing nas arenas nacionais. Não. 
É preciso, acima de tudo, a profissionalização da gestão do 
nosso esporte, nos clubes, nas federações e confederações, 
e, por que não, na própria política governamental em relação 
aos assuntos do esporte. Esta é a única forma de criar-se um 
ambiente em que investidores tenham confiança — mais do que 
isso, certeza — de que não serão abatidos pela desorganização, 
pelo desrespeito ao público, pelas mudanças intempestivas de 
datas e de regras de disputa. 

No Primeiro Mundo, o patrocínio esportivo está de tal modo 
desenvolvido que já se discute, em alguns casos, se já não se 
passou do ponto, chegou-se ao chamado "over-commerciali-
zation", ou seja, o excesso de associação entre atividades e 
competições esportivas e marcas comerciais, o que compro-
meteria o espírito lúdico do esporte. É algo que parece surreal 
para quem convive com o esporte nacional, em que nem todas 
as cotas publicitárias dos Jogos Pan-americanos de 2007, o 
principal evento esportivo que o País já terá realizado, foram 
ainda comercializadas. 

A publicidade, a criatividade empreendedora das agên-
cias promotoras de eventos e de entretenimento no Brasil 
estão, sem dúvida, entre as mais avançadas do mundo. O que 
nos falta é dar vazão a todo esse talento, usando o esporte 
como plataforma. 

Estados Unidos. Somando as três principais competições — as 
outras duas são os X Games e os Gravity Games —, houve 82 
horas de transmissão coast to coast neste ano. Como compa-
ração, registre-se que uma Copa do Mundo gera pouco menos 
de cem horas de transmissão de partidas ao vivo. 

Mas não é apenas a TV que tem se revelado o meio de 
comunicação de maior potencial para esse circuito. Por 
estarem basicamente em emissoras por assinatura, as audi-
ências dos eventos são relativamente baixas — e cresceram 
muito pouco do ano passado para este. Mas é na internet, 
com uma série de ações diferenciadas e promocionais, que 
esses patrocinadores encontraram a plenitude da comuni-
cação com o público. 

O tratamento do esporte de competição como um negócio 
está atrasado no Brasil praticamente um século em relação ao 
que ocorre nos EUA. Vivemos a pré-história do marketing es-
portivo. Há alguns exemplos isolados de ativação limitada, mas 
com algum aspecto bem-sucedido, como a relação do Banco do 
Brasil com o vôlei, em que se destaca qualidade na ativação, 
fundamental para transformar o esporte em um papa-títulos, 
e a campanha da Nestlé com a troca de ingressos por produtos 
da marca em jogos do Campeonato Brasileiro. 

Há o esforço do São Paulo F.C. de, através de ações com-
petentes de um departamento de marketing profissionalizado, 
transformar-se em uma marca competitiva, ampliando seu 
valor de mercado e conquistando, a cada ano, mais e mais 
adeptos por todo o País. Mas de forma geral, além das placas 
de beira de campo e dos logotipos estampados nas camisas, 

O Rio de Janeiro está recebendo, agora em novembro, um 
dos mais importantes nomes do marketing esportivo interna-
cional. Trata-se de Bill Carter, da Fuse Marketing, o executivo 
responsável pelo programa de patrocínio — pelo refrigerante 
Mountain Dew — do Action Sports Tour, circuito de esportes 
radicais criado há dois anos e fruto de parceria inédita e bem-
sucedida entre a rede de TV americana NBC e o ClearChannel, 
conglomerado gigante com atuação em rádio, mídia exterior, 
entretenimento e marketing esportivo. Bill estará no Fórum 
Internacional de Patrocínio Esportivo, dias 16 e 17, no auditório 
da Fecomércio no Rio de Janeiro. 

O objetivo do patrocínio da PepsiCo, fabricante do 
Mountain Dew, era usar o esporte como plataforma de 
comunicação para sua marca, tendo como foco principal-
mente o público jovem. Foi um tiro certeiro, com retorno 
significativo para os principais adversários da Coca-Cola no 
mercado de refrigerantes, especialmente no que diz respeito 
ao rejuvenescimento da marca. 

O Action Sports Tour é um exemplo de como o esporte é 
uma tremenda ferramenta de marketing. Embora o circuito 
leve o nome do refrigerante e seja basicamente voltado para 
um público entre 13 e 24 anos, conquistou uma série de outros 
patrocinadores pujantes como Panasonic, Mastercard, Verizon 
(wireless), Time Warner, Playstation e Toyota, todos de olho 
em transformar esses jovens fãs do esporte radical em seus 
futuros consumidores dentro de dez anos. 

As competições de esportes radicais, aliás, são um seg-
mento em crescimento em todo o mundo, especialmente nos 
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 28, n. 1234, p. 8, 13 nov. 206.




