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Empresa, que destina 40% da verba de marketing para esporte, patrocina agora os jogadores.  
 
A Samsung destina cerca de 40% de sua verba de marketing para esportes. E, neste ano, os 
Jogos Pan-americanos do Rio de Janeiro aparecem como estratégicos para reforçar a imagem 
da marca coreana. A empresa - parceira oficial da competição e patrocinadora da delegação 
brasileira - mostrou ontem um time de atletas que também será patrocinado pela companhia 
para provas que antecedem ao Pan. "Trata-se do grande evento esportivo do ano. A Samsung 
tem tradição em esporte, não tínhamos como ficar fora", comenta a diretora de marketing da 
empresa, Gisela Turqueti.  
 
Nesta fase, a empresa elegeu para patrocínio dez atletas de diversas categorias, como a 
Janeth (basquete), Falcão (futsal) e Hugo Hoyama (tênis de mesa). Chamado de "Time 
medalha azul", a equipe terá ainda o ex-jogador de vôlei Mauricio como padrinho. Pelo acordo, 
a Samsung pode usar a imagem dos atletas em sua estratégia de comunicação destinada aos 
Jogos Pan-americanos, a qual inclui campanhas de mídia impressa, material de ponto-de-
venda e promoções. Uma campanha de mídia impressa - pelo contrato a companhia não pode 
ir à TV em ações ligadas ao Pan - marca o lançamento do conceito "Medalha azul", uma 
espécie de prêmio por merecimento ao atleta. Por parte da empresa, diz a diretora, a ação é 
um incentivo ao esporte brasileiro. A iniciativa, entretanto, será amplia-da. "É uma estratégia 
mais perene. O conceito da medalha azul será expandido para outras áreas, como ciências e 
social ", comenta Gisela Turqueti.  
 
Em abril, a Samsung inicia uma comunicação institucional, desenvolvida pela house da 
companhia, a Cheil Communications do Brasil, e pela JWT, associada justamente ao esporte. 
"Acreditamos nesta área como ferramenta de imagem de marca", afirma a executiva. O Pan, 
aliás, é apenas uma das empreitadas de patrocínio em esporte.  
 
A empresa coreana, por exemplo, estampa atualmente sua marca na camisa do Sport Club 
Corinthians Paulista. O contrato de dois anos - avaliado em mais de US$ 12 milhões, vai até 
julho de 2007. "Não existe iniciativa mais rápida para esquentar e a ampliar a visibilidade de 
uma empresa do que associá-la ao futebol", comenta Gisela. Inclusive, outros players deste 
setor também patrocinam clubes de futebol. Este é o caso da LG, que exibe sua marca no 
uniforme do São Paulo Futebol Clube, e da Semp Toshiba, a qual fechou contrato com o Santos 
Futebol Clube no início deste ano.  
 
No caso dos Jogos Pan-americanos, a empresa pretende fortalecer ainda mais sua marca. 
"Estamos crescendo no País e é preciso ampliar a imagem para dar suporte a esse 
crescimento." No ano passado, a Samsung faturou US$ 1,6 bilhão no Brasil, montante que 
representa um salto de 33% em relação ao registrado em 2005.  
 
A executiva comenta que o atraso nas obras do Pan não reflete na estratégia da companhia. 
"Como patrocinadores, ficamos preocupados com a organização", comenta a Gisela, ao 
acrescentar que a Samsung acredita no evento esportivo.  
 
Mundialmente, a companhia coreana investirá US$ 6 bilhões em marketing no ano. Entre 25% 
e 30% deste montante serão destinados para as Américas. O Brasil, aliás, é considerado 
estratégico para a companhia. Em 2006, o País esteve entre os cinco primeiros mercados, em 
crescimento, no ranking interno da empresa.  
 
kicker: Pelo acordo, companhia pode usar a imagem dos esportistas em seu plano de 
comunicação ligado à competição que ocorre neste ano no Rio  
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