
Os maiores eventos do mundo fervilham 
investimentos e prometem retorno certo 

A Copa do Mundo e os Jogos Olím-
picos mobilizam mais de um terço da 
população mundial e geram outros bilhões 
de dólares em receita de patrocínio, 
direito de transmissão e promoções as 
mais diversas. Na próxima década, esses 
dois grandes eventos desembarcam em 
solo brasileiro e, em pouco mais de três 
anos, a grande festa do futebol estará em 
12 cidades do Brasil. E o Rio de Janeiro 
recebe, em 2016, a maior de todas as 
celebrações: a Olimpíada. 

A proximidade desses dois mega-
eventos alçou o esporte no Brasil a 
uma condição privilegiada. Participar 
desses acontecimentos virou estratégia 
de comunicação de qualquer empresa, 
independentemente do porte. Assim, 

os próximos anos devem representar 
uma movimentação jamais vista na 
indústria esportiva, especialmente 
em comunicação. 

"O que nós estamos vendo é que a 
Copa do Mundo será uma oportunidade 
única. Sabemos que o Brasil consome 
muito futebol e que esse será um mo-
mento fantástico para todas as marcas. 
Por isso, queremos investir", afirma 
Manoela Daffre, diretora de marketing 
da Puma no Brasil, que no próximo ano 
deve anunciar patrocínio a diversos 
atletas com potencial de participarem 
da Obpa de 2014. 

A visão da executiva mostra clara-
mente como a indústria tem se com-
portado desde que a Copa da África do 

Sul terminou, em julho. De lá para cá, 
várias empresas começaram a buscar 
um investimento maior em esporte, ao 
passo que diversas agências de marke-
ting esportivo foram surgindo no país. 

"Queremos ter uma postura bem mais 
efetiva em 2011, e isso inclui a Copa 
do Mundo, que é a maior propriedade 
em termos de marketing que temos no 
mundo. Não é só um patrocínio; nas 
palavras do Joseph Blatter, presidente 
da Fifa, a relação não é patrocínio, nem 
parceria e nem amizade. É um caso 
duradouro de amor. A Coca não quer 
só se destacar na Copa, mas quer que 
a Copa cresça", diz Rodrigo Campos, 
diretor de marketing da Coca-Cola 
no Brasil. 



Alternativas felizes 

Esse pensamento faz com que novas 
oportunidades surjam para quem quer 
trabalhar com esporte e, mais do que 
isso, ocupar um território significativo 
naquilo que diz respeito ao marketing 
esportivo. A própria Coca-Cola já 
montou um núcleo dentro de seu de-
partamento de marketing para cuidar 
especificamente de assuntos ligados 
aos dois grandes eventos. 

Como o evento é da Fifa, a festa fica 
restrita aos patrocinadores oficiais da 
entidade e do evento. As outras empresas, 
porém, navegam à margem do evento. Sem 
o direito de usar a marca Copa do Mundo 
ou Jogos Olímpicos, elas buscam alterna-
tiva. É o caso da Nike, que decidiu fazer, 
no Brasil, a mesma estratégia adotada na 
África do Sul. A fabricante decidiu instalar 
um centro de treinamento de futebol por 
ano, até 2014, em regiões carentes do 
país. O primeiro deles foi inaugurado em 
novembro, no Rio de Janeiro. 

"Acreditamos na oportunidade que o 
esporte oferece para a melhora da condição 
de vida da sociedade. A Nike trabalha 
em parceria com a Homeless World Cup 
há muitos anos para concretizar proje-
tos como esse, e fico muito feliz em ver 
pronto. Essa foi só a primeira etapa do 
legado e espero voltar aqui para conferir 
a obra completa", diz Andrew Ogilvie, 
diretor global de negócios sustentáveis 
e inovação. 

Na lista das empresas oficiais, en-
tretanto, a situação é diferente. Com o 
direito de usar a chancela da Copa do 
Mundo, as companhias tentam buscar 
ajuda especializada. Esse é o caso do 
Itaú, único parceiro local do torneio. 

"Nós fomos a primeira e única empresa 
a dar um suporte para que o Brasil se 
candidatasse a sede do mundial e pudes-
se raímente ser o país da Copa. Agora, 
estamos tentando de alguma maneira 
criar um mecanismo para participar 
um pouco mais ativamente de toda 
essa proposta de construção de valor", 
afirma Fernando Chacon, vice-diretor 
de marketing. 

O Itaú foi o primeiro dos grandes 
parceiros da Fifa a comprar mídia para 
fazer um anúncio falando da relação com 
o evento e, além disso, contratar uma 
agência de marketing esportivo para 
planejar as ações tendo em vista a Copa 
do Mundo. A conta, cujo valor estimado é 
de algumas centenas de milhões de reais, 
ficou com a Octagon, recém-lançada no 
país. A agência, uma das maiores do mun-

do em ativação de patrocínio esportivo, 
adquiriu a brasileira B2S, que na Copa 
da África cuidou das contas de Ambev e 
Vivo. Agora, sonha em planejar a ativação 
das marcas patrocinadoras do Mundial 
no território brasileiro. 

Agências em campo 

"Estamos muito entusiasmados com 
a possibilidade de alinhamento ao líder 
global na nossa indústria. Acreditamos 
que a combinação das duas décadas de 
experiência da Octagon nesses eventos 
com a nossa experiência local será um 
recurso imbatível para os patrocinadores", 
diz Alexandre Leitão, responsável pela 
Octagon no país e antigo sócio da B2S. 

A história da agência mostra uma 
tendência de crescimento do mercado 
com a realização dos megaeventos. Desde 
o término do Mundial na África do Sul, 
uma grande movimentação tomou conta 
das agências de marketing esportivo. 
Novas empresas entraram na disputa, 
que têm ficado cada vez mais pesada, 
especialmente entre as grandes. 

Semanas após a competição sul-
africana, um burburinho dava conta da 
união do jogador do Corinthians Ronaldo, 
maior artilheiro em Copas do Mundo, e 
o gigantesco grupo de publicidade WPP. 
O acordo foi oficializado meses depois, 
e a 9ine, agência que tem o atleta e o 
grupo como sócios, definiu em novembro 
o presidente que irá tocar o negócio. 
Marcelo de Paulos, que teve atuação 
destacada no mercado financeiro e aca-
bou de retornar de um ano de estudos 
sobre o mercado esportivo em Stanford 
(EUA), conduzirá a agência. 

"O mercado esportivo brasileiro passa 
por um processo de amadurecimento, sem 
dúvida. Falar do pós-2014 ou 2016 vai 
depender muito de como este processo 
se dará e do quanto o esporte brasileiro 
vai se privilegiar dos eventos e ficar do 
tamanho e da importância que ele pode 
ter", analisa Ronaldo, com a bagagem 
acumulada de mais de 18 anos como 
atleta profissional do futebol e tendo 
atuado nos mercados mais desenvolvi-
dos da bola. 

Ronaldo e o WPP, porém, terão 
concorrência de peso na empreitada de 
buscar espaço no mercado esportivo. 
Além deles, outros nomes importantes 



da indústria nacional resolveram entrar 
no jogo. O empresário Eike Batista se 
associou à IMG, maior agência do segmento 
esportivo. AIMGX ainda nem tem plano 
de trabalho desenvolvido no país, mas a 
certeza de que o esporte como negócio 
trará novas oportunidades de fazer 
dinheiro uniu os interesses de ambos. 

"Juntos podemos nos aproveitar das 
grandes oportunidades que o Brasil terá 
na área de esportes e entretenimento, 
especialmente considerando a Copa do 
Mundo de 2014 e os Jogos Olímpicos e 
Paraolímpicos de 2016", disse Eike em 
comunicado distribuído à imprensa quando 
o negócio com a IMG foi anunciado. 

Se para quem já atua no país a expecta-
tiva é de que o mercado fique melhor com 
os eventos, para quem é especialista em 
Copa do Mundo o cenário para entrar no 

mercado brasileiro é outro. Lucien Boyer, 
presidente da agência francesa Havas, que 
a partir do ano que vem passa a atuar no 
Brasil e que possui, entre outras contas, 
as de Coca-Cola, Sony e Adidas, o mais 
importante não são os megaeventos, mas 
sim a economia brasileira. 

"Todos estão de olho no Brasil. Acre-
ditamos que, no longo prazo, o país será 
mais representativo para a Havas do que 
o próprio mercado francês. O Brasil pro-
vavelmente estará entre os nossos quatro 
maiores, junto com Estados Unidos, China 
e índia", afirma. 

Na cola do calendário 

Eventos menores com a temática 
esportiva servem para auxiliar empresas 
que não estão diretamente trabalhando 
com a Copa e a Olimpíada a terem uma 

ação com a temática esportiva. Uma mostra 
disso está na oferta de seminários e feiras 
com o esporte sendo o carro-chefe das 
ações. Só no segundo semestre de 2010, 
o Rio de Janeiro foi sede de três grandes 
eventos, sendo o maior deles a Soccerex, 
em novembro de 2010. Com a chancela da 
Fifa, a feira global de futebol desembarcou 
na capital fluminense e ficará representada 
até 2014 em solo nacional. 

Neste ano, contou com 17 patroci-
nadores, sendo cinco deles parceiros 
da Copa do Mundo. E, mais do que isso, 
atraiu a atenção de 150 expositores, 
sendo que mais da metade dos 3.500 
inscritos para participar do evento era 
composta por estrangeiros. 

"Não é nada fácil ter um cenário assim 
(com Copa e Olimpíadas separadas por 
um espaço de dois anos), e acho que 
isso nos dá a possibilidade de construir 
um legado importante. A percepção que 
nós temos é que os dois eventos têm 
animado todo o segmento, e isso inclui 
dirigentes de clubes e empresas. Os dois 
grandes eventos são importantes para 
a construção do mercado do marketing 
esportivo no Brasil e em toda a América 
do Sul", analisa Luis Felipe Tavares, 
presidente da Koch Tavares, uma das 
agências pioneiras no país, com mais 
de 30 anos de atuação. 

Profissionalização do mercado 

Para isso, porém, a passagem da Copa e 
da Olimpíada pelo país torna-se catalisadora 
do processo, na visão do executivo. E é essa 
construção de um "legado" no marketing 

Além de Eike Batista, que 

detém a licença de exploração 

da Marina da Glória, no Rio de 

Janeiro, para sua utilização 

nos Jogos Olímpicos e 

Paraolímpicos, outra parceria 

de peso promete movimentar 

a indústria. Dessa vez, porém, 

o foco não é tanto os grandes 

eventos, mas aproveitar o 

crescimento da economia 

do país e das oportunidades 

oriundas do interesse maior em 

promover eventos esportivos 

no Brasil. 

Globo e RBS se uniram para 

formar, em agosto, a Geo 

Eventos, braço que será 

responsável pela realização de 

eventos de entretenimento. 

Duas mostras já foram dadas 

recentemente. Em novembro, 

no final de semana do GP do 

Brasil de Fórmula 1, foi feito 

também um show com o rapper 

Eminem, atrelado ao evento 

de automobilismo. Depois, em 

dezembro, foi a vez de a empresa 

realizar a partida de tênis entre 

Andre Agassi e Gustavo Kuerten, 

no Rio de Janeiro, junto com um 

show de Frejat, ex-integrante do 

Barão Vermelho. 

O objetivo da Geo é explorar 

um novo conceito de evento na 

indústria do entretenimento no 

país, unindo show e esporte e 

agregando propriedades que 

é de poder dos dois grandes 

veículos de mídia representados 

pela Globo em todo país e pela 

RBS na região Sul. 

A estratégia da empresa é, 

também, uma forma de atuação 

no mercado de esporte que não 

depende de Copa do Mundo ou 

Jogos Olímpicos, mas que se 

beneficia diretamente desses 

eventos. Com o foco voltado 

para o Brasil, oportunidades 

paralelas surgem para 

o mercado. 
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esportivo que permite o crescimento de 
outras áreas importantes da indústria da 
comunicação. Esse cenário mais profissional 
passa, necessariamente, pela formação de 
executivos para a indústria. Nos últimos 
dois anos, a demanda é cada vez maior. O 
"eldorado" parece estar próximo e, com 
isso, proliferam-se os cursos de especia-
lização na área. 

Se, há oito anos, havia apenas um 
curso de curta duração para a formação 
de gestores esportivos, organizado pela 
Faculdade Trevisan em São Paulo, agora 
o cenário é completamente distinto. Até 
mesmo a Fifa vai abrir espaço para orga-
nizar seu curso no país, em parceria com 
a Fundação Getúlio Vargas. Além deles, 
instituições renomadas, como Anhembi 
Morumbi e ESPM fazem seus cursos na área. 

Na visão de Fernando Trevisan, da 
pioneira escola de negócios Trevisan, o 
momento é de expansão. A instituição 
vai investir RS 5 milhões no desenvol-
vimento de seu núcleo de negócios do 
esporte. O objetivo é, até 2014, ter um 
curso de formação de alunos em cada 
uma das 12 cidades-sede do Mundial. 
No projeto, está a criação de um grande 
banco de dados da indústria do esporte, 
com os perfis dos mais de cem alunos 
que passaram pelos cursos da instituição, 
além da publicação de livros e estudos 
sobre o mercado. 

"Independentemente de sediar esses 
grandes eventos, já houve um processo 
de profissionalização do setor, que passou 
a ter mais gente interessada em seguir 
carreira na área. Mas é inegável que 
o privilégio de sediar os dois maiores 
eventos do planeta estimula as pessoas 
a buscarem a indústria do esporte como 
carreira", afirma Trevisan. 

Para ele, a tendência é que agora 

as empresas também passem a colocar 
o esporte no ponto de partida de sua 
estratégia de negócios, fazendo com que 
o profissional qualificado encontre um 
campo de trabalho também dentro do 
mercado corporativo. Nesse sentido, a 
demanda por cursos de especialização 
aumenta, explica Trevisan, citando o 
caso da Marfrig, dona da Seara e que 
começou a investir no esporte em 2010, 
patrocinando o Santos, a seleção brasileira 
e a Copa do Mundo. 

"São investimentos muito grandes de 
empresas como essa, que precisa de uma 
equipe preparada para gerenciar essa gama 
de ações e oportunidades que surgem 
com o patrocínio. Como são empresas 
que antes não investiam no esporte, não 
necessariamente elas têm uma estrutura 
adequada para gerenciar o patrocínio e 
assim precisam levar profissionais para 
os cursos", afirma. 

Para quem já tem mais experiência 
com patrocínio, os grandes eventos 
demandam também diferentes estra-
tégias. A Visa, a exemplo de Coca-Cola 
e Adidas, patrocina Copa e Olimpíadas. 
Para Bety Tichauer, diretora de marketing 
da empresa, investimentos diferentes 
em marketing são feitos por conta das 
características de cada um dos eventos. 

"Em termos de marketing, a diferença 
é que, na Copa do Mundo, a audiência 
está focada em um único momento, 
nem que tenham três jogos no dia. Nas 
Olimpíadas, a audiência é pulverizada, 
e a gama de clientes é muito grande. 
Tem gente que gosta do futebol, gente 
que gosta do vôlei, do basquete... E aí 
são estratégias diferentes para públicos 
diferentes", diz. 

Tacada na infraestrutura 

Mas não é apenas o mercado de patro-
cínio que se aquece com os megaeventos. 
A mudança na infraestrutura esportiva 
provocada pela construção de modernos 
estádios para a Copa do Mundo abre mais 
um leque de opções para quem atua no 
mercado. A comercialização e a gestão 
das novas arenas abriram os olhos de um 
dos mais bem-sucedidos empresários 
do setor, o dono da Traffic, J. Hawilla. 

A agência criou a Traffic Arenas, 
especializada em trabalhar com as novas 
estruturas que serão erguidas por conta 
da Copa do Mundo. Curiosamente, os 
dois primeiros clientes não fazem parte 
da lista de sedes do Mundial. A Traffic 
comercializa os novos estádios de Grêmio 
e Palmeiras, que estão ainda em fase 
inicial de construção. Mas já possuem 
empresas interessadas em patrocínios que 
giram na casa de R$ 10 milhões anuais. 
"Tudo é uma questão de PIB. Quanto 
maior for o PIB do país, maior será o 
crescimento da indústria esportiva", 
sentencia Hawilla. 

Text Box
Fonte: Negócios da Comunicação, São Paulo, ano 7, n. 42, p. 32-35, jan. 2011.




