
anos nessa área e posso dizer que o marketing
esportivo conseguiu conquistar seu espaço nas
verbas de marketing e mídia das empresas, coi-
sa que antigamente não acontecia. Lembro que
quando comecei nessa função eu perdia meia
hora em uma reunião com diretores de marketing
só para explicar o que era o marketing esportivo.
Hoje em dia eles já nos procuram com foco espe-
cífico no setor.

há alguns anos, na Fórmula 1. Nós tínhamos um
patrocinador, que era a Elma Chips, pelas batatas
Ruffles. E também tínhamos a Estrela, fabricante
de brinquedos. Então criamos uma promoção de
cross sale onde o consumidor juntava tantas em-
balagens da batata frita e ganhava um carrinho
da Estrela. Além de estar ligando as marcas à
F l e ao projeto, aumentamos a venda de Ruffles,
que por conseqüência comprou um milhão de
carrinhos da Estrela. Isso é um exemplo de B2B,

- Estou há quase 16

- O que mais tentamos passar para
as empresas hoje é que o marketing esportivo
tem que ser encarado como um meio, não um
fim. Antes um executivo chegava até nós e dizia:
"Já que eu vou colocar R$ 300 mil nesse evento,

quantas placas eu terei; qual será o espaço que
minha marca terá no macacão do piloto", e por aí
vai. E isso é o menos importante. O cliente tem
que pensar em tudo o que consegue ativar de en-
domarketing, marketing de relacionamento, B2B,
cada um no seu perfil específico. E é isso que a
ReUnion tenta sempre vender.

— Vou dar um exemplo que ocorreu





que é pegar o interesse de seus patrocinadores e
fazer com que eles, dentro de um paddock, por
exemplo, acabem concretizando negócios. Esse é
o tipo de negócio que tentamos sempre fomentar
na nossa atividade, fazendo com que a placa pu-
blicitária ou o adesivo seja só mais um catalisador
do projeto.

marketing esportivo, mas pequenos como empre-
sa. A entrada no B\YPY nos deu uma estrutura me-
lhor e mais tranqüilidade para arriscar em alguns
grandes projetos, como os X Games (que ocorrem
em São Paulo, no mês de abril) e a etapa brasilei-
ra do Mundial de Vôlei de Praia (em setembro, no
Guarujá, litoral paulista), que ficarão a nosso cargo.
Outro ponto é que em quase 16 anos de marketing
esportivo eu jamais havia conseguido vender um
projeto via agência, e hoje temos um canal direto
com quase 200 clientes das agências que incorpo-
ram o grupo. Nós, como braço de marketing es-
portivo do BXYPY; temos a oportunidade de sentar
de frente com os executivos dessas agências.

acidente desses, ainda mais nessa época do ano,
em que a maioria dos patrocínios estão em fase
de renovação. Infelizmente os esportes de ação
possuem esse risco. O ciclismo, por exemplo,
mata até mais que o automobilismo. Eu comparo
o que ocorreu com o Sperafico como uma fata-
lidade parecida quando cai um avião: é preciso
que alguns fatores dêem errado ao mesmo tem-
po para que isso aconteça. Eu vi vários acidentes
nesses anos de marketing esportivo e presenciei
perdas de pilotos. Como eu dizia, em um primei-
ro momento um acidente desse tipo tem sim um
impacto negativo para a categoria. Mas depois de
um tempo o cliente entende que é algo inerente
ao nosso trabalho. Então, a médio e longo prazos
não chega a ser um problema.

- Nós fizemos uma campanha bem
legal de endomarketing, no ano retrasado, para
a Johnson&Johnson. Cada pedido que o vende-

dor da empresa tirava, fazia com que dentro da
intranet, onde havia uma pista com carrinhos, ele
conseguisse andar. Isso criou uma corrida entre
os vendedores. No final dessa "temporada", os 50
primeiros foram premiados com uma viagem para
a Argentina para assistir à etapa local da Stock Car
brasileira.

- Nós éramos grandes dentro do

- Sim, já temos uma empresa que
comprou uma das cotas máster do X Games que
é cliente de uma das agências do grupo, mas eu
ainda não posso citar o nome. Também tivemos
outros benefícios. Para ser o promotor do Mundial
de Vôlei de Praia, além de ser uma agência de
marketing esportivo é preciso mostrar uma estru-
tura financeira para bancar a vinda de todos os
atletas, fazer o bloqueio de hotéis e cuidar de ou-
tros pontos da infra-estrutura, e fazendo parte de
uma holding desse porte é muito mais fácil com-
provar esse tipo de receita.

- É sempre um problema ter um

- Nós procuramos levar projetos
que se encaixem nas equipes, que são bem di-
ferentes. Duas delas, por exemplo, possuem uma
montadora por trás e ainda têm pilotos brasileiros
em seus carros (Honda, com Rubinho Barrichello,
e Renault, com o estreante Nelsinho Piquet). A
partir do momento em que levamos o projeto, fa-
zemos todo o acompanhamento. Até o momento



ainda não tivemos nenhum projeto concretizado.
Em um deles, estávamos levando um fornecedor
de óleo; em um último momento a equipe optou
por um fornecimento de uma empresa de seu
país. Mas já temos algo bem avançado, um gran-
de projeto que deve ser anunciado em breve. Não
posso informar quem é o cliente, mas já adianto
que é uma das duas equipes que tem um brasilei-
ro como piloto.

Games. Foi uma grande vitória. Participamos de
uma espécie de concorrência na qual a organiza-
ção dos X Games estava escolhendo um parceiro
no Brasil. Não somos uma agência contratada: vi-
ramos sócios do evento pelos próximos seis anos,
com 50% de participação (os outros 50% são da
rede de TV ESPN). Vamos ter mais de 100 pes-
soas trabalhando nesse projeto, que também não
se resumirá às competições, mas terá muito en-
tretenimento, como os grandes torneios dos Esta-
dos Unidos e Europa. A BVFerraz, que é sócia do
B\YPY| também dará um suporte grande. O ska-
tista Sandro Dias, o Mineiririho, que virou nosso
embaixador para esportes de ação, está dando
toda a consultoria para o evento. Com relação ao
vôlei de praia, estamos tendo o apoio da RB2, do
Ricardo Bernd, que tem uma grande experiência
nesse tipo de evento. Thmbém vamos ter entrete-
nimento, ações de relacionamento, festas e outras
atrações.

— Eu tenho um amigo que diz uma
frase que eu passei a usar: "Quem tem um ne-
gócio no Brasil teria cinco em qualquer lugar do
mundo." Pois tudo aqui é mais complicado. E para
popularizar um pouco mais um esporte é preciso
ter um ídolo. Foi o que ocorreu com o vôlei, desde
a década de 80, e o tênis, recentemente, com Gus-
tavo Kuerten. Então nossa idéia inicial foi de inves-
tir em atletas e mandá-los para fora, para achar o
"Guga do golfe". Só que, como dissemos, aqui é
tudo mais complicado. As empresas não pensam
a longo prazo, querem retorno para amanhã, e
isso inviabilizou esse projeto, pois tivemos que ar-
car com recursos próprios, e tudo tem o seu limite.
Agora temos uma esperança, que é a Angela Park
(vice-campeã do US Open de golfe no ano passa-
do) , que até é patrocinada pela LG. A partir do mo-
mento em que tivermos brasileiros entre os primei-
ros do ranking, o esporte, na medida do possível,
ficará mais popular. Aliás, golfe não é um esporte
tão caro como dizem. O problema é que aqui ele
está dentro de clubes, que cobram mensalidades
caras. Se tivéssemos incentivos para fazer campos
de golfe mais acessíveis também facilitaria muito a
popularização do esporte.

- E por isso que eu digo que tudo
aqui é sempre mais difícil. Realmente, perderam
uma grande chance com o tênis. Está cheio de
praças acessíveis para a construção de quadras
do esporte. E isso até tira a molecada da rua, da
criminalidade, é possível fazer parcerias com es-
colas públicas.

- Nosso grande foco agora"-são os X

- Agora estamos nesses quatro pi-
lares - automobilismo, golfe, esportes de ação
e vôlei de praia. Mas imaginamos para 2009 ou-
tros dois esportes, e acredito que um deles seja
futebol, até por causa da Copa de 2014. Mas não
está nada definido.

Text Box
Fonte: Marketing, a. 41, n. 420, p. 10-13, jan. 2008.




