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A principal competição do 
futebol sul-americano ganhará, 
em breve, uma versão nas areias. 
Eleven, Mark Plan e Spoart pro-
moverão em outubro, na Praia do 
Sol, na represa de Guarapiranga 
(na capital paulista), a Liga das 
Américas, torneio interclubes de 
beach soccer. A competição, que 
tem o apoio da Confederação 
Brasileira de Beach Soccer e da 
Confederação Sul-americana de 
Futebol (Conmebol), é o em-
brião para a Copa Libertadores 

Marketing esportivo

Libertadores terá sua 
versão nas praias

Campanha

Anúncios do MaxiMídia ganham destaque internacional

da América de Beach Soccer, 
prevista para 2011.

O torneio reunirá 12 clubes 
da América do Sul e do México, 
e classificará o campeão e o vice 

para a primeira edição da Liber-
tadores da modalidade. O Brasil 
será representado pelos seus 
dois times de maior torcida: Co-
rinthians e Flamengo. Também 

estão confirmados os argentinos 
Boca Juniors e River Plate, e o 
uruguaio Peñarol. 

A Liga das Américas tem o 
apoio da Prefeitura Municipal 
de São Paulo e terá transmissão 
na TV aberta pela Rede Globo e 
na TV paga pelo SporTV, para 
o Brasil, e pela ESPN, para os 
outros países do continente. 
As negociações dos direitos de 
transmissão estão a cargo da 
Spoart. A Mark Plan está nego-
ciando quatro cotas de patrocí-
nio: uma máster, no valor líquido 
de R$ 1,95 milhão, e outras três 
cotas de R$ 1,15 milhão. A ex-
pectativa dos organizadores é de 
que o evento movimente R$ 10 
milhões com patrocínio, direitos 
de transmissão e produção.

“Todas as competições do 
beach soccer são entre nações. 

Mas como ter seleções se não te-
mos clubes? Se faz necessário ter 
campeonatos nacionais, como 
acontece no Chile e na Venezue-
la. É isso que a Conmebol quer, 
porque sabe que os clubes é que 
dão o suporte ao esporte”, conta 
Henrique Moreira da Silva, dire-
tor do projeto Liga das Américas 
e da Eleven Brasil.

Essa não será a primeira ex-
tensão de marca da Libertadores 
da América. No ano passado, a 
Conmebol organizou a primeira 
edição feminina do torneio. A 
disputa foi realizada em Santos 
e no Guarujá (cidades do litoral 
paulista). O time do Santos, da 
craque Marta, foi o campeão. A 
edição 2010, confirmada pela 
Conmebol em junho, será nova-
mente disputada no Brasil.

Fernando Murad

Com ar vintage, a campanha 
de divulgação do MaxiMídia ga-
nhou o mundo. Com assinatura 
da Moma, as peças de divulga-

ção do evento promovido pelo 
Grupo M&M (que acontece 
entre os dias 5 e 7 de outubro) 
foram destaque em blogs de pro-

paganda e publicidade de todo o 
planeta, sendo citadas em sites 
internacionais, como The New 
York Times e Brand Republic, 
e nacionais, como Globo.com, 
Estadão e InfoExame.

“A campanha foi reprodu-
zida em mais de 800 blogs, de 
17 línguas diferentes. O editor 
da Playboy argentina nos li-

gou para solicitar as peças. O 
pessoal de criação da Dr. Ko-
minsky, agência de Amsterdã, 
quer colocá-las na parede da 
empresa”, conta Rodolfo Sam-
paio, sócio-diretor de criação 
da Moma.

Os anúncios têm como con-
ceito a velocidade com que as 
coisas mudam. “Partimos de um 

pensamento que aflige o mundo 
todo: a rapidez com que tudo 
muda. Por isso, as necessidades 
de atualização são recorrentes 
e o MaxiMídia é essencial para 
isso”, explica Sampaio. Assinam 
a criação Adriano Matos e Marco 
Martins, com direção de criação 
do próprio Sampaio. As ilustra-
ções são da 6B Estúdio.

Peças da campanha criada pela Moma: reproduzidas em mais de 800 blogs
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