


té o homem mais 
rico do Brasil decidiu 
apostar no tsunami 
que se aproxima do 

país com a real ização de Copa 
do Mundo e Jogos Ol ímpicos 
em 2014 e 2016. Desde que o 
Mundial de futebol se encerrou 
na Áfr ica do Sul, os holofotes do 
mercado esportivo se voltaram 
para cá, gerando uma corrida 
inédita pela prof iss ional ização 
do marketing esportivo nacional. 

A certeza de crescimento 
do setor é tamanha, que o bilio-
nár io Eike Batista, o jogador Ro
naldo e grupos de míd ia daqui 
e do exterior decidiram apostar 
nesse nicho para engordar ain
da mais as contas bancár ias. 

O despertar desse inte
resse pelas oportunidades que 
a verba de marketing esportivo 
vai gerar pode ser resumido 
num dos primeiros anúnc ios 
de assoc iações entre espor
te e publicidade. A Neogama/ 
BBH - fundada em 1999 e com 
port fól io guiado pelas contas 
de Bradesco, Omo, Renault e 
Puma, entre outros - fez acordo 
com José Carlos Brunoro, dono 
da Brunoro Sports Business 
(BS+B) e com ampla exper iên
cia no segmento. Da união nas
ceu a Sport Strategy, empresa 
focada na cr iação de con teúdo 
e projetos especiais no esporte. 

"Quando apresentei a ideia 
ao Brunoro, ele me confessou 
que t a m b é m vinha sentindo a 
necessidade de um novo bicho, 
um novo animal, uma evo lução 
das empresas que hoje atuam no 
esporte", diz Alexandre Gama, 
criador da Neogama. "A Sport 
Strategy nasceu como resultado 
de uma v isão das oportunidades 
que o esporte no Brasil vai ge-

rar nos próx imos anos, mas principalmente pela 
absoluta falta de uma empresa que aplicasse ao 
esporte o ferramental de planejamento de marca e 
a criatividade que temos", complementa. 

No rol das cifras, esse processo evolutivo 
vem carregado de otimismo. Segundo Gama, a 
meta é arrecadar R$ 500 mi lhões até 2016, mas o 
própr io executivo revela que os números são con
troversos. "O céu é o limite. O potencial é enorme 
e quem disser um número está chutando mais que 
decisão de campeonato por pênal t is . O que vai de
terminar o aproveitamento desse potencial são as 
estratégias e ideias criadas especialmente para o 
momento. Há tanta coisa já criada e pronta para 
ser implantada no nosso plano geral de ações que, 
na verdade, vejo faltar dias nesses próx imos anos 
para colocarmos tudo em prát ica", empolga-se. 

Mas a concor rênc ia não só pelas ideias como 
pelo própr io mercado também chega a patamares 
jamais vistos. Desde o término da Copa na Áfr ica 
do Sul, foram seis grandes agênc ias anunciando o 
início ou a expansão das operações no Brasil (veja 
quadro na página 32). A mais midiát ica delas tal
vez tenha sido o comunicado distr ibuído pelo ho
mem mais rico do país, Eike Batista, e pela agên
cia mais poderosa do esporte no mundo, a IMG. 

O anúnc io da cr iação da IMGX pegou muitos 
de surpresa, mas revelou que o negócio do espor
te só tende a aumentar nos próx imos anos: 

"Juntos podemos nos aproveitar das grandes 
oportunidades que o Brasil terá na área de espor
tes e entretenimento, especialmente considerando 
a Copa do Mundo de 2014 e os Jogos Ol ímpicos 
e Parao l ímpicos de 2016", disse Eike em comuni
cado à imprensa, quando o negócio com a IMG foi 
anunciado, no começo de novembro de 2010. 

Outra gigante do mercado publ ic i tár io, a Ogil-
vy - do grupo br i tânico WPP - conseguiu transfor
mar o atacante Ronaldo em empresár io [ver entre-



vista às págs. 34 e 35]. O jogador é um dos sócios 
da 9ine. A agênc ia - que tem ainda a par t ic ipação 
de Marcos Buaiz, herdeiro do grupo capixaba Bu-
aiz, com negóc ios em diversas áreas, de alimen
tação a shopping center - prestará serv iços desde 
gestão de imagem de atletas à consultoria jur íd ica 
e financeira, sem foco especí f ico nos megaeven-
tos. Um dos primeiros clientes é Anderson Silva, 
lutador de MMA, febre do mercado esportivo atual. 

Mais modesta, a 9ine avalia seu potencial 
de receita em R$ 50 mi lhões nos próx imos quatro 
anos, dez vezes mais do que o valor investido para 
o início das operações, no fim do mês de outubro, 

com a cont ra tação do diretor Marcelo de Paulos. 
"Esse mercado agora passará por um mo

mento de amadurecimento, crescimento e, princi
palmente, deverá mudar de um modelo mais tát ico 
e pontual para um modelo mais es t ra tég ico e de 
longo prazo, em que o esporte pode e deve ser um 
pilar est ra tég ico no universo das marcas. Existem 
novos players chegando e obviamente o tipo de 
a tuação e ex igênc ia de ambos os lados vai mudar. 
Copa e Ol impíada, num mesmo ciclo, são uma ex
per iência única para o país e uma chance única 
para as marcas no mercado brasileiro", observa 
Fernando Musa, diretor-geral da Ogilvy no Brasil. 

Depois que a festa acabar 

A euforia, contudo, ganha 
um ponto de in ter rogação quan
do o assunto é o futuro. Qual é 
a perspectiva do mercado para 
depois da O l impíada de 2016? 

A lém do temor de satura
ção, paira a dúv ida sobre o apro
veitamento efetivo das ações de 
longo prazo geradas em torno 
do Mundial e das O l impíadas . 

"É claro que o marketing 
esportivo no Brasil vai mudar, 
mas o legado não pode ser ape
nas f ís ico, deve ser prát ico. O 
projeto deve ser focado em um 
país esportivo, e não apenas 
o l ímpico ou futebol ís t ico" , diz 
José Carlos Brunoro, da Sport 
Strategy, seguido por Musa: 

"A partir do momento em 
que uma marca passa a investir 
no esporte e no entretenimento 
como pilar est ra tég ico, esse tem 
que ser de longo prazo e fazer 
parte daquela marca. Claro 
que com nuances e ajustes, de 
acordo com o que acontece no 
cenár io esportivo e de entrete
nimento, a lém de levar em con
s ideração a t ra jetór ia da marca. 
Mas acreditar na plataforma 



transcende o fato de os eventos acontecerem no 
Brasil ou não. Quem tiver uma atuação profissio
nal competente cont inuará e segui rá crescendo, e 
quem enxergar a oportunidade como oportunismo 
estará fora do mercado", diz o executivo. 

A fo rmação de novos profissionais se torna, 
assim, um dos pilares desse debate. Para Fernan
do Julianelli, vice-presidente de planejamento da 
Reunion Marketing Esportivo, a geração formada 
em meio aos preparativos dos eventos mudará o 
conceito do esporte como ferramenta est ratégica 
de comun icação . "Esses profissionais vão enten
der a impor tânc ia do esporte no mix publ ic i tár io. 
Vender esporte não é apenas 
vender placa em camisa ou 
arena. Esporte é meio e não o 
fim. E esse entendimento será 
definitivo", enfatiza. 

Fundada em 1992, a Reu
nion teve parte de suas ações 
comprada pelo Grupo ABC, de 
Nizan Guanaes, em 2006. No 
úl t imo ano, com a concor rênc ia 
acirrada no meio publ ic i tár io, o 
ABC aumentou sua par t ic ipação 
na agênc ia e abriu um escr i tór io 
em Miami, nos Estados Unidos, 
sob o comando de Geraldo Ro
drigues, fundador da Reunion. 
E outro no Rio de Janeiro. 

"Foi consequênc ia da de
manda, da necessidade de uma 
v isão est ra tég ica do lado das 
agênc ias , não apenas dos atle
tas", completa Julianelli. 

Com isso, o Grupo ABC 
pretende superar a marca de R$ 
1 b i lhão até 2015, logo depois 
da Copa. A holding formada por 
16 empresas, 144 clientes e 
1.600 func ionár ios contabilizou 
R$ 551 mi lhões em receitas no 
passado, com va lor ização de 
4500% do capital inicial de R$ 
6,9 mi lhões investidos em 2002. 

Com o mercado aquecido, 
a Havas Sports & Entertainment 
iniciou as operações de sua fi
lial brasileira em setembro de 

2010, sob o comando de Eduardo Corch, ex-Adi-
das. Mas, para a agênc ia , o Brasil que é atrativo 
passa por 2014 ou 2016, mas não se limita a ele. 

"No topo de tudo há esses dois fatores acele
radores [Copa e Ol impíadas] , mas não são as úni 
cas razões. Nós queremos estar no Brasil porque 
acreditamos que ele será o país mais importante 
do mundo. Nós temos uma perspectiva diferente: 
queremos trazer para cá o nosso conhecimento 
global dos dois eventos", diz Lucien Boyer, presi
dente mundial da agênc ia francesa. 

A Copa do Mundo de 2014 e as Ol impíadas 
de 2016 trouxeram ainda a Octagon de volta ao 



Brasil, após três anos. A agênc ia , conhecida no 
país em virtude da antiga parceria com a Koch Ta
vares, comprou a carioca B2S, de propriedade de 
Alexandre Lei tão, ex-Ambev e que agora comanda 
as atividades da Octagon no Brasil: 

"Começamos imediata co laboração em pro
jetos de marketing e patrocínio para a Copa de 
2014 e as Ol impíadas de 2016, e acreditamos que 
a comb inação das duas décadas de exper iênc ia 
da Octagon nesses dois grandes eventos com a 
nossa expertise local serão um recurso imbatível 
para os patrocinadores", afirma Lei tão. 

O que atraiu tantos tubarões do mercado pu
bl icitário ao esporte? "O esporte emociona. E um 
dos desafios mais importantes para qualquer mar
ca em qualquer segmento é estabelecer uma rela
ção com seus consumidores const ru ída e baseada 
em emoções" , explica Fernando Musa, da Ogilvy. 

A sorte está lançada. 



Text Box
Fonte: Máquina do Esporte, São Paulo, ano 3, n. 13, p. 30-35, 2011.




