
Brasil Open de
tênis revela a 
fórmula vencedora
dos patrocínios
 Quanto valem, para sua empresa, mais de 100 horas de exposi-

cão em emissoras de televisão no Brasil - e outras tantas em
canais de países vizinhos, como Chile e Argentina? Some ago-

ra espaços generosos em dezenas de jornais e revistas no País e
no Exterior. E, para completar, a possibilidade de sentar-se infor-
malmente com alguns de seus melhores clientes num ambiente pa-
radisíaco. O último item pode ser classificado como intangível. Mas

os anteriores foram avaliados pela
Koch-Tavares, uma das maiores em-
presas promotoras de eventos esporti-
vos do País, e o resultado é expressivo:
em 2006, tal visibilidade gerou um re-
torno de cerca de R$ 46 milhões em mí-
dia espontânea ao Brasil Open, princi-
pal torneio de tênis profissional do País
- a edição 2007 está sendo disputada
esta semana no complexo hoteleiro da
Costa do Sauípe, na Bahia. Apenas a
exposição da marca do Banco do
Brasil, patrocinador master do
evento desde 2001, foi estimada
em mais de R$ 34 milhões a preço

de tabela. "O retorno do investimento
em esporte é fantástico", afirma Paulo
Rogério Caffarelli, diretor de Marke-
ting e Comunicação do BB. "O esporte
está, há anos, no centro da nossa estra-
tégia de marketing institucional."

Este ano, o banco deve investir R$
50 milhões no patrocínio de atletas
(como o iatista Robert Scheidt), equi-
pes (a campeoníssima seleção de vôlei,
entre outras) e competições (como o
Brasil Open e o Circuito Brasileiro de
Vôlei de Praia, considerado o maior do
mundo). "Vamos também expandir
nossa atuação para novas frentes, como
as corridas de rua e o futsal, em parce-
ria com os Correios", revela Caffarelli.
Cada ação atinge um público específico
do banco. No Sauípe, por exemplo, o
BB fala com clientes de alta renda, do
atacado e da área governamental. Cin-

co mil convidados circulam entre os jo-
gos e os eventos paralelos organizados
para, através do convívio social, azeitar
o relacionamento comercial. "O Banco
do Brasil sabe aproveitar o marketing
esportivo em toda a sua amplitude",
afirma José Carlos Brunoro, presidente
da Brunoro Sports Business. "O tênis,
por exemplo, agrega à sua marca
a jovialidade dos atletas e o sta-
tus que acompanha o circuito."

Na edição de 2007, o Brasil Open
conta com a presença de quatro cam-
peões de Roland Garros: os espanhóis
Juan Carlos Ferrero e Carlos Moyá, o
argentino Gastón Gáudio e o brasileiro
Gustavo Kuerten. Mas não são apenas
as estrelas que chamam a atenção da
ATP (Associação dos Tenistas Profis-
sionais) para o Sauípe. Único torneio
do circuito a ser disputado dentro de
um complexo de resorts, onde joga-
dores e público convivem mais de
perto, o Brasil Open é, para a entida-
de, hoje um caso modelo de eficiência
e retorno aos patrocinadores. "Ne-
nhum outro evento do País é tão pro-
pício ao marketing de relacionamen-
to", afirma Fernando von Oertzen.
diretor-geral do Brasil Open.
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