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Se fosse uma partida de 
futebol, pode-se dizer que o 
mercado está no aquecimento, 
com os jogadores se preparando 
para subir a campo e travar uma 
contenda decisiva. A disposição 
para isso pode determinar o 
futuro inteiro para a equipe, ao 
menos no campeonato que já se 
vislumbra aos olhos: a Copa do 
Mundo no Brasil, em 2014. 

Com a realização do torneio e 
também dos Jogos Olímpicos de 
2016, no Rio de Janeiro, a indús-
tria de comunicação se prepara 
para receber um grande volume 
de investimentos e para traba-
lhar projetos — dentro das mais 
variadas disciplinas — para as 
marcas instaladas no País e para 
as que pretendem estender sua 
atuação em terras brasileiras, de 
olho nos megaeventos esporti-
vos. Esse planejamento envolve 
desde reforço de estruturas para 
atender os clientes até investi-
mento em novas operações.

Na semana passada, mais 
um player chegou para disputar 
um lugar ao sol nesse cenário. 
Os sócios Alexandre Gama, 
Geraldo Rocha Azevedo e Ro-
berto Mesquita, da Neogama/
BBH, anunciaram a criação da 
Sport Strategy, uma operação 
montada com 50% de capital da 

Investmark (empresa dos três 
profissionais para investimentos 
fora da propaganda) e 50% da 
BS+B, companhia de José Car-
los Brunoro, ex-técnico de vôlei 
que ganhou fama no mundo do 
marketing ao comandar a área 
da Parmalat responsável pelo 
patrocínio ao Palmeiras. 

Ao apresentar o novo negócio, 
um projeto acalentado há um ano 
e meio, Alexandre Gama revelou 
que ele e seus sócios fizeram um 
mapeamento do setor, buscando 
identificar, no mercado anuncian-
te, quem vem desenvolvendo um 
posicionamento estratégico ligan-
do a marca ao esporte. “Apenas 
três demonstraram sinais de que 
têm essa postura, sendo que uma 
delas é verdadeiramente de es-
porte, a Nike. Naturalmente, ela 
deveria mesmo contar com um 
pensamento estratégico no espor-
te. O que percebemos, portanto, 
é que as empresas têm uma im-
portante demanda. Elas sentem 
que há oportunidades, mas estão 
sem saber o que fazer”, observa.

Gama vai além. “Em termos 
de negócios, o esporte será cada 
vez mais ofertado e mais consu-
mido.” Mas existem também ne-
cessidades. “Entendemos que o 
problema geral do setor no Brasil 
é que existe menos marketing do 

que o necessário”, comenta. 
Diante disso, ele assegura: o 

jogo para garantir uma boa pre-
sença das marcas já começou. 
“Acho até que, falando em mer-
cado da comunicação, estamos 
atrasados.” Apesar disso, eles 
parecem estar saindo na frente, 
afinal, já estão envolvidos com 
dois trabalhos. “A Sport Strategy 
nasceu com duas encomendas. 
São projetos que poderão se 
transformar em clientes”, conta. 

Ele faz questão de qualificar 
a Sport Strategy como uma pres-
tadora de serviços de marketing, 

com foco em estratégia esportiva, 
e não uma mera empresa de ma-
rketing esportivo. “Nesse campo 
acaba entrando tudo, de asses-
soria de imprensa à consultoria. 
Nosso trabalho é mais amplo. Ofe-
rece pensamento de marketing, 
planejamento e criatividade.” 

Segundo Gama, as empresas 
de marketing esportivo estão 
mais focadas no aspecto tático, 
em ações pontuais. “Pouca coisa 
é pensada a partir do DNA da 
marca. O que mais acontece é 
oferecer o que está na prateleira, 
como banners, placa em estádio, 

patrocínio de clube”. 
Além de desenvolver a es-

tratégia na área para marcas, 
a proposta da Sport Strategy é 
produzir conteúdos esportivos 
proprietários e oferecer consul-
toria para os setores público e 
privado, sem esquecer a atenção 
à criatividade. “O mercado está 
mudando e gerando um nível 
grande de sofisticação. Com o 
aumento da demanda e estando 
num mercado cada vez mais glo-
balizado, manter um posiciona-
mento tático não será suficiente 
para as marcas”, diz Mesquita. 

Brunoro reforça, ponde-
rando que as empresas estão 
começando a entender que o 
marketing esportivo não pode 
se limitar a ofertas de ferramen-
tas. Os sócios da Sport Strategy 
salientaram no lançamento que, 
segundo pesquisa da Fundação 
Getúlio Vargas, a indústria do 
esporte movimenta anualmente 
quase R$ 33 bilhões, crescendo 
em torno de 15% ao ano.

A nova companhia atua de 
forma independente, sem estar 
vinculada às empresas coman-
dadas por seus sócios. Isso quer 
dizer que não deve haver conflito 
de contas no caso de um proje-
to vir do Itaú, por exemplo – a 
Neogama atende o Bradesco. A 

Comunicação

O jogo 
começou

Mercado se movimenta  
para explorar as oportunidades  

geradas desde já pela próxima Copa,  
a de 2014, e estender atuação  

até para depois das Olimpíadas  
de 2016, no Rio

Walter Falceta Jr.*

A Sport Strategy surge da união de expertises de Geraldo Rocha Azevedo, José Carlos Brunoro, 
Alexandre Gama (em pé), Eduardo Rezende, Roberto Mesquita e Marcelo Dória
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Sport Strategy, que é 100% na-
cional, não obrigará clientes a 
ter seus planos executados nem 
pela agência de publicidade, nem 
pela BS+B, companhia que atua 
fortemente com confederações 
esportivas. Por sinal, na BS+B, 
a presidência passa a ser exer-
cida por Marcelo Dória, um dos 
sócios, ao lado de Eduardo Re-
zende e de Brunoro. Pelo lado da 
Sport Strategy, o comando está 
com Brunoro, que ainda nomea-
rá mais diretores e funcionários 
para a empresa. Os três sócios 
da Investmark não estão no dia 
a dia da operação.

Caminhos
Esse é apenas um dos mo-

vimentos recentes feitos pela 
indústria da comunicação. Como 
não poderia deixar de ser, ela 

Palco da próxima Copa do 
Mundo, o Brasil está vendo ou-
tros eventos ligados ao futebol 
ganharem atenção das empresas 
especializadas. Atentas a isso, as 
empresas estão aprimorando o 
foco para atender projetos dentro 
do esporte, mas que vão além do 
torneio mundial. É o que mos-
tra Eduardo Barrieu, diretor de 
marketing e comercial da Traffic 
Sports. Ele aponta que a com-
panhia tem como diferencial a 
expertise para elaborar produtos 
a partir do zero e trabalhar direta-
mente com o futebol. “É o caso do 
campeonato do Nordeste e da or-
ganização do Sub-23, com dez dos 
maiores clubes do País, que farão 
jogos preliminares do Brasileirão”, 
destaca, referindo-se ao torneio 
que tem início em setembro. 

A empresa espera resgatar 
a cultura dos debates sobre as 
jovens revelações, aquelas que 
antigamente eram aprimoradas e 
avaliadas no segundo quadro das 
equipes. “A ideia é proporcionar 
ao público a chance de identificar 
um novo Neymar ou um novo 

Ganso”, argumenta.
A promoção de novos torneios 

mostra um mercado aquecido e 
chama a atenção para os mapas 
ocupados no território oficial de 
patrocínios do futebol. A Copa 
do Brasil, o segundo torneio na 
preferência do brasileiro, já não 
tem vagas para patrocinadores 
até 2014. Vencida em 2010 pelo 
Santos, a competição teve ao seu 
lado empresas do porte de Kia 
(title sponsor), Visa, Embratel, 
51 Boa Ideia, Rodobens, Vipal e 
Gatorade.

No torneio do ano passa-
do, a competição foi vista por 
39.144.000 espectadores. Uma 
pesquisa de ROI apontou um 
retorno de 12 vezes o valor in-
vestido em publicidade estática 
na competição. “A fidelidade das 
empresas patrocinadoras atesta 
o acerto desse investimento na 
valorização de suas marcas”, diz 
Barrieu. De acordo com o exe-
cutivo, essas são pistas claras do 
que vai ocorrer durante a Copa do 
Mundo, com uma disputa acirrada 
por territórios de patrocínio.

Vida fora dos eventos oficiais

Para Eduardo Barrieu, da Traffic Sports, a Copa inspirará uma mudança de atitude e a 
geração de oportunidades inéditas no ambiente do futebol

A intensa movimentação 
nas empresas do segmento tem 
deslocado figuras de relevo no 
universo dos superexecutivos. 
Marcel Sacco, que tem no cur-
rículo passagens por anuncian-
tes como Bunge e Schincariol, 
assumiu, no fim do primeiro 
semestre, o comando da Holding 
Clube, que tem entre suas agên-
cias o Banco de Eventos – José 
Victor Oliva atualmente lidera o 
conselho do grupo.

Sacco tem a incumbência de 
trazer o olhar de cliente para as 
atividades desenvolvidas pelas 
empresas do grupo. Segundo 
ele, o mercado de eventos e 
de marketing promocional vive 
um momento especial. “Está se 
iniciando um novo período de 
desafios no setor, com a Copa 
do Mundo e a Olimpíada”, afir-
ma. “É uma oportunidade de o 
grupo aplicar suas competências 
e assumir protagonismos nesse 
processo“, garante.

O pessoal da agência esteve 
na África do Sul para conhecer 
em detalhes o processo de orga-
nização do evento, dentro e fora 
dos estádios. Segundo Sacco, 
a experiência mostrou que é 
enorme o leque de opções de 
participação em megaeventos 
dessa natureza. “Existe vida fora 
dos eventos principais e patroci-
nadores oficiais”, observa. 

Como boa lição, o executivo 
cita os eventos da Coca-Cola, 
que mobilizaram um grande 
contingente de torcedores-con-
sumidores. Embora tenha sido 
uma das patrocinadoras oficiais 
do torneio, a empresa soube tra-
balhar com dinamismo e eficácia 

está ampliando seus esforços 
nesse campo, aquecendo o seg-
mento. Um dos caminhos ado-
tados é exatamente esse: a 
abertura de negócios. Foi o que 
fez o Grupo WPP, que em julho 
passado firmou um acordo com o 
jogador Ronaldo, do Corinthians, 
para lançar a 9ine, agência em 
que o próprio Martin Sorrell, 
CEO da rede, se empenhou para 
viabilizar, trabalho que também 
teve a intermediação de Sérgio 
Amado, presidente da Ogilvy 
Brasil. Outra aposta do mercado 
para fincar bandeiras no cres-
cente filão é a reestruturação de 
operações.

De todo modo, os grandes 
negócios projetados na ativação 
de patrocínios e eventos, tanto 
para a Copa de 2014 quanto para 
os Jogos de 2016, embutem uma 

Futebol além da Copa

o “lado de fora” da Copa, tanto na 
África do Sul quanto em outros 
países.

A agência segue agora na fase 
de prospecção de oportunidades 
e na elaboração de briefings 
das ações possíveis no Brasil. 
Sacco prevê a manutenção do 
tom festivo das celebrações sul-
africanas. “No entanto, é certo 
que temos outros elementos de 
referência, como o crescimento 
da economia do País e a opção 
por um modelo de sustentabili-
dade”, acrescenta. “Nossos pro-
fissionais estão se aprimorando 
para fazer o melhor uso possível 
dessas temáticas”.

Esse olhar do mundo para o 
Brasil tem sido alvo de estudo 
de todas as empresas que desen-
volvem projetos de marketing 
e comunicação para a Copa do 
Mundo. “Durante anos, os holo-
fotes globais vão estar voltados 
para o Brasil e para a América 
do Sul”, afirma Eduardo Barrieu, 
diretor de marketing e comercial 
da Traffic Sports. “Temos um 
desafio imenso pela frente e será 
uma boa chance de exercitar 

os neurônios e explorar todo o 
potencial de mercado que será 
aberto nesse período”.

Barrieu revela que a Traffic 
já foi procurada por quatro em-
presas, duas delas europeias e 
duas asiáticas, para o possível 
desenvolvimento de ações nesse 
período. “São marcas que não es-
tão estabelecidas no Brasil, o que 
demonstra o interesse estratégico 
dessas corporações nesse campo 
de oportunidades”, explica.

Para buscar conexões diretas 
entre o marketing e o futebol, 
a empresa desenvolve outras 
ações pela Traffic Arenas, uni-
dade comandada por Mauro 
Holzmann, cuja missão é cuidar 
da modernização de estádios e 
ativação de marcas nesse am-
biente. Para a Copa 2014, a em-
presa projeta a constituição de 
arenas que utilizarão o conceito 
de “naming rights”. 

Na esfera da gestão, a pro-
posta é a construção de com-
plexos com camarotes, cadeiras 
especiais, área corporativa, 
publicidade indoor, concessões 
de venda de alimentos e bebidas, 

bem como a comercialização 
convencional de direitos e pro-
priedades.

Segundo Barrieu, o norte de 
atividades é a sustentabilidade. 
“Vamos precisar de estádios lim-
pos, que possam gastar menos 
energia elétrica, que reciclem 
suas águas e que possam ser 
desocupados em sete minutos”, 
afirma. Na visão do executivo, 
trata-se da construção de um 
legado de valorização do produto 
futebol no Brasil, para além dos 
negócios diretamente ligados à 
ativação de marcas. 

“Com uma qualificação do 
ambiente, dos equipamentos 
e do comportamento do públi-
co, a ocupação média tende a 
aumentar e garantir receitas 

para a manutenção das arenas”, 
prevê. “Com uma boa frequência 
de público, não precisaremos 
recorrer à elevação nos preços 
dos tickets”.

Otimista com os possíveis 
cenários futuros, Barrieu acre-
dita que a Copa inspirará uma 
mudança de atitude e a geração 
de oportunidades inéditas no 
ambiente do futebol. Segundo 
ele, essa transformação permi-
tirá, por exemplo, que até os 
banheiros das arenas se tornem 
bases para o marketing de expe-
riência. “Um toalete perfumado 
valorizará o produto futebol e 
também a marca de sabonetes 
ou desodorizantes que estiver 
abastecendo esse espaço”, ra-
ciocina.

ao posicionamento estratégico 
das empresas do grupo no mer-
cado de marketing esportivo.

Nesse movimento, a holding 
incorporou a agência Centoeseis 
e a fundiu com a Rede, gerando 
a Rede 106, numa estrutura 
que agora envolve mais de 60 
funcionários. Focando a Copa 
e a Olimpíada, o grupo também 
decidiu ampliar sua participa-
ção na Reunion. O calendário 
da agência tem eventos como a 
São Paulo Indy 300 e o Circuito 
Mundial de Vôlei de Praia.

Segundo Ferraz, o cresci-
mento da demanda nessa área 
vem ocorrendo em ritmo verti-
ginoso. “Há uma década, essa 
especialização praticamente não 
existia no segmento”, explica. 
“Hoje, há importantes exigên-
cias nesse campo e estamos nos 

Bazinho Ferraz, sócio do Grupo ABC: “hoje há importantes 
exigências nesse campo e estamos nos aprimorando”
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dúvida: o que é necessário fazer 
para que as ações vinculadas 
ao esporte realmente gerem re-
sultados para as marcas? Nesse 
sentido, apuram-se competên-
cias, constrói-se conhecimento 

e recompõem-se o quadro de 
equipes das agências. 

É o caso do Grupo ABC, que 
promoveu Bazinho Ferraz a só-
cio da holding. Sua expertise é 
hoje considerada fundamental 
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Conheça os planos da  
Sport Strategy, empresa focada  

em estratégia esportiva

1. No browser do seu celular, acesse o       
site www.phdmobi.com

2. Faça o download 
do leitor de tags

3. Abra o aplicativo e 
use a câmera

4. Mire ou fotografe 
esta imagem

5. Assista ao vídeo

aprimorando para oferecer ainda 
mais consultores e realizadores 
no marketing esportivo, cons-
truindo uma inteligência para 
cada modalidade”.

Ferraz esteve na África do Sul 
para colher experiências duran-
te a Copa do Mundo. Ao imaginar 
as estratégias de comunicação 
para 2014, ele rejeita o foco nos 
estereótipos do Brasil folclórico, 
concentrado em temas como 
Carnaval, índios e florestas. “A 
brasilidade é algo importante, 
mas vai além desses elementos 
tradicionais, estendendo-se pela 
ideia atualmente vigente de 
um país ‘cool’, com economia 
dinâmica, que tem modernas 
empresas e que está no circuito 
dos grandes eventos mundiais do 
entretenimento”, afirma. 

Para o executivo, o Brasil 
deve encarar o desafio de for-
mar rapidamente mão de obra 
especializada em várias áreas, 
da construção civil ao turismo, 
com ênfase na área de serviços. 
“Aqui no grupo, já estamos 
olhando para essa demanda 
com carinho há dois anos, capa-
citando e aperfeiçoando nosso 
pessoal. Desenvolvemos, por 
exemplo, uma central única de 

produção altamente qualifica-
da”, explica.

Essas ações de fortalecimen-
to setorial marcam também a 
expansão de mais um player no 
mercado de comunicação. Há 
seis anos no País, a Dentsu criou 
recentemente sua divisão de 
Negócios de Esportes e Entre-
tenimento. Detentora de direitos 
de comercialização de cotas de 
patrocínio da Copa do Mundo 
da Fifa, entidade máxima do 
futebol, e dos Jogos Olímpicos, a 
empresa mira nas oportunidades 
que serão geradas no Brasil nos 
próximos anos.

Cinco copas
Um dos trunfos da agência é 

a diversidade de competências, 
que vão da ativação de marcas 
até projetos de animação, gaming 
e produção de filmes. Segundo 
Paulo Leal, vice-presidente de 
mídia, conteúdo e entreteni-
mento, a experiência da Dentsu 
em cinco Copas do Mundo será 
um diferencial importante na 
construção de projetos na área. 
“Temos know-how, expertise, 
estrutura e capilaridade ho-
rizontal de serviços, ou seja, 
uma inteligência estratégica 
em marketing esportivo que já 

está à disposição das empresas 
brasileiras”, afirma.

De acordo com Leal, a agên-
cia deve combinar os saberes 
de colaboradores estrangeiros, 
já experientes na matéria, com 
pessoal brasileiro, majoritário 
na equipe, capaz de enxergar 
as particularidades do mercado 
nacional. Em sua opinião, esse 
conhecimento será fundamental 
para gerar resultados compatí-
veis com os altos investimentos 
projetados para os dois principais 
eventos esportivos do mundo.

A unidade brasileira já aten-
de empresas como Sony, Toyota, 
Ajinomoto, Embraer e Hisamit-
su. A Sony, por exemplo, já de-
senvolve atividades consolidadas 
em atividades da Fifa, fornecen-
do os telões dos estádios e das 
fanfests. As ações da Dentsu as-
sociadas ao esporte, no entanto, 
devem extrapolar o círculo dos 
clientes tradicionais. “Podemos 
realizar projetos específicos para 
empresas atendidas por outras 
agências”, afirma Leal.

De acordo com o executivo, 
que se reuniu com o presidente 
da Fifa, Joseph Blatter, durante 
a Copa da África do Sul, as opor-
tunidades de negócios no Brasil 

são amplas. “Ele nos disse que 
podemos fazer a melhor Copa de 
todos os tempos”, relata Leal. “E 
isso é mesmo possível, pois temos 
um povo multirracial, amante do 
futebol, que se engaja facilmente 
em atividades desse tipo, além 
de condições econômicas que se 
mostram muito favoráveis”. 

Segundo ele, o desafio das 
agências será constituir projetos 
relevantes, de diferenciação das 
marcas, e que tenham foco tam-
bém em sustentabilidade (ler 
mais à pág. 44). “Essa deverá 
ser a Copa limpa, do consumo 
responsável e do respeito ao meio 
ambiente”, afirma. “E esse ideal 
tende a estar presente em todas as 
ações promocionais, campanhas, 
eventos e até nas atividades nos 
pontos de venda”, sentencia.

*Colaborou Lena Castellón

Paulo Leal, vice-presidente da Dentsu, que abriu divisão de Esportes: “a agência deve 
combinar os saberes de colaboradores estrangeiros com pessoal brasileiro”
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