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O Brasil foi anunciado como sede da Copa de 2014 em 
outubro de 2007. Já se passou metade do tempo para o 
País se preparar até o jogo de abertura e pouca coisa se fez 
em termos de infraestrutura, como a ampliação de aero-
portos, aumento da oferta de metrôs nas cidades-sede e 
construção de novos hotéis. Isso vale tanto para a Copa de 
2014 como para a Olimpíada de 2016. “Talvez por conta de 
a Copa ainda não ser parte da agenda do País, as empresas 
só estão começando a se organizar agora pensando nesse 
grande evento”, coloca Eduardo Morato, diretor da Off Field 
e consultor de marketing oficial do Comitê Organizador da 
Copa da África do Sul, em 2010. “Lá, o governo trabalhou 
muito articulado com o comitê e isso fez toda a diferença.”

Um exemplo disso é que, das 14 empresas contatadas 
pela reportagem do Meio & Mensagem Especial 
para saber o que andam fazendo nessa área de patrocínio 
esportivo, mais da metade não quis se pronunciar. “Ainda 
existe muita dificuldade de se pensar em longo prazo no 
Brasil. Apesar de o País não ter cultura de planejamento, as 

Em compasso de espera

empresas não colaboram com elas mesmas para aproveitar 
melhor as possíveis oportunidades que já estão sendo ge-
radas no mercado”, analisa José Estevão Cocco, presidente 
da Academia Brasileira de Marketing Esportivo.

A falta de projetos de longo prazo coloca uma questão 
mais profunda sobre como as empresas veem o patrocínio. 
“Ainda existem muitas corporações que fazem investimen-
tos pontuais e só para aproveitar o impacto do evento. Não 
há investimento em um projeto olímpico. Como explicar 
atletas como Daiane dos Santos ou Tiago Pereira ainda 
terem problemas em competir fora do País por falta de 
apoio?”, critica Jorge Muzy, do Grupo Muzycorp. Cerca de 
80% de todo o investimento em esporte ainda se concentra 
em futebol, que na Olimpíada só conquista, no máximo, 
duas medalhas (veja matéria na pág. 32). 

As oportunidades são inúmeras. Além do patrocínio das 
seleções e dos eventos em si, há o que o mercado chama 
de pré-evento. “As empresas que não são patrocinadoras 
oficiais precisam aproveitar os benefícios periféricos desses 

grandes eventos. O assunto esporte em evidência traz um 
grande aumento do interesse do público. Com isso, surgem 
investimentos em outros eventos, modalidades e ações 
utilizando o esporte como plataforma e eles passam a ter 
melhores resultados que antes”, afirma Thiago Scuro, pro-
fessor do MBA Gestão e Marketing Esportivo da Trevisan 
Escola de Negócios. 

Segundo estudo da Ernst & Young, além dos gastos 
de R$ 22,46 bilhões no Brasil relacionados à Copa para 
garantir a infraestrutura e a organização, a competição de-
verá injetar, adicionalmente, R$ 112,79 bilhões na economia 
brasileira, com a produção em cadeia de efeitos indiretos e 
induzidos. No total, o País movimentará R$ 142,39 bilhões 
adicionais até 2014, gerando 3,63 milhões de empregos-
ano e R$ 63,48 bilhões de renda para a população.

Algumas empresas brasileiras saíram na frente. O Pão de 
Açúcar será patrocinador da seleção brasileira até 2014 e a Oi 
já é uma das marcas oficiais da Copa, inclusive responsável 
por dar suporte de comunicação ao evento. Outra empresa 
brasileira já confirmada como cotista pelo Comitê Olímpico 
Internacional é o Bradesco. Entretanto, nenhuma quis falar 
sobre seus planos.

O Itaú vem investindo há um pouco mais de tempo 
no esporte. Em outubro de 2008, passou a ser o pa-
trocinador oficial da Seleção Brasileira de Futebol em 
todas as suas categorias — seleção principal, olímpica, 
sub-23, sub-20, sub-17, sub-15 e seleções femininas. 
A partir de abril do ano passado, o banco tornou-se a 
primeira empresa a assinar o contrato de patrocínio da 
Copa do Mundo Fifa 2014. 

Já a Claro e a Embratel fecharam um consórcio que 
comprou a cota exclusiva de patrocínio para fazer os serviços 
de telecomunicações dos Jogos Olímpicos de 2016. O elo é 
o bilionário Carlos Slim, dono das duas empresas. Ambas as 
marcas poderão oficializar o apoio ainda este mês. Segundo 
Leonardo Gryner, diretor geral do comitê Rio 2016, “o Con-
sórcio Embratel-Claro apresentou a melhor proposta e a mais 
consistente do ponto de vista técnico. Ela contempla projetos 
de apoio ao desenvolvimento do esporte olímpico brasileiro e 
de promoção dos Jogos Olímpicos Rio 2016 por todo o País”.

Marketing esportivo

2014 bate à porta, mas empresas ainda esperam melhor  
momento para investir na Copa do Mundo do Brasil
Felipe Porciúncula

 Brunoro, da Sport Strategy: investimento em modalidade afinada com o perfil da marca
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Ferraz, do Grupo ABC: unidade nos EUA para atrair interesse da matriz das empresas no esporte brasileiro

Nike na Copa da África - No centro de Johanesburgo, no Life Center, um dos marcos da cidade, com 30 andares, a Nike realizou um projeto de 
comunicação interativa na Copa de 2010. Cercada por imagens de 90 metros de altura de Cristiano Ronaldo e Robinho ficava uma tela interativa de 
LED na qual torcedores podiam escrever suas próprias manchetes. Foram enviadas mensagens de até 57 caracteres via o Facebook, Twitter, Mxit 
(África do Sul) e QQ (China) para mais de 50 dos atletas Nike de todo o mundo. Cerca de 100 frases foram selecionadas todas as noites e transfor-
madas em animações digitais projetadas em Johanesburgo. Quando a mensagem de um torcedor era utilizada, ele recebia uma notificação persona-
lizada mostrando a foto da frase e a animação criada para ela.
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Com a expansão dos negócios relacionados ao 
esporte, vêm surgindo vários cursos de especialização 
em gestão do esporte para atender à demanda por 
profissionais especializados. A Faculdade Trevisan criou 
há dez anos um desses cursos (hoje MBA) e agora 
abriu um de especialização com duração de seis meses, 
semipresencial, com uma plataforma na internet e que 
vai funcionar nas 12 cidades-sede da Copa do Mundo. 

“Queremos capacitar gestores locais que possam 
trabalhar em todas essas cidades em que a demanda vai 
crescer muito. A novidade é que metade desses alunos 
não é da área de esportes, mas quer ser”, conta Fernando 
Trevisan, diretor geral da Trevisan Escola de Negócios. O 
curso já está disponível em Brasília, Porto Alegre, Belo 
Horizonte, Curitiba, Fortaleza, Salvador, Manaus, Rio de 
Janeiro e São Paulo. A ESPM também oferece uma pós-
graduação em administração e marketing do esporte.

Essa necessidade é real. Muitas empresas de marke-
ting esportivo têm sentido falta de executivos preparados, 
como a Off Field, que tem como foco a Paraolimpíada 
e o Special Olympics (competição voltada para pessoas 
portadoras de deficiências intelectuais). “Há muito des-
conhecimento no País sobre esses eventos, nos quais o 
Brasil é um grande medalhista” afirma Eduardo Morato, 

Segmento cresce mais que a disponibilidade  
de profissionais especializados

Polêmica da Jabulani
Das companhias globais, a Adidas deve continuar com 

o apoio oficial à Fifa que mantém, de forma consecutiva, 
desde 1970. Como manda a tradição alemã, a empresa já 
fechou seu planejamento até 2014. “Temos traçadas todas 
as principais estratégias ano a ano até a final da Copa. 
Uma coisa importante é que a equipe tem a participação 
de profissionais da Adidas Brasil e da Adidas Global. Aqui 
entramos com todo o conhecimento do mercado e do 
consumidor nacional. E o pessoal da matriz traz o know-
how em grandes eventos esportivos”, coloca Paulo Ziliotto, 
gerente de comunicação da Adidas.

Um dos maiores aprendizados da marca na Copa da 
África do Sul foi a controvérsia em torno da Jabulani, a bola 
oficial do torneio, que antes da competição recebeu muitas 
críticas de jogadores, jornalistas e técnicos de futebol. “Apro-
veitamos esse momento para explicar na mídia espontânea 
todo o trabalho de pesquisa realizado e o porquê de a bola 
ter determinadas características. No final, tivemos um 
saldo positivo porque o público assimilou a pertinência dos 
argumentos”, relata Ziliotto.

De fato, há consenso entre os consultores que o 
marketing esportivo precisa ter a mídia como exemplo. 
Para exibir uma campanha na televisão, os profissio-
nais de mídia das agências dispõem de informações 
detalhadas sobre qual programa acolhe a maioria do 
seu público-alvo. Dessa forma, com segurança, podem 
colocar os comerciais nos programa mais rentáveis e 
com menor perda da eficiência da mensagem. Nos 
patrocínios esportivos praticamente não existem essas 
informações. 

“Diariamente testemunhamos patrocínios a 
atletas, equipes e eventos que, claramente, não têm 
adequação às marcas patrocinadoras. Grande parte 
dos patrocinadores só olha para a visibilidade que tal 
e qual patrocínio vai propiciar por um custo de mídia 

mais vantajoso, sem analisar até que ponto a visibili-
dade é benéfica ou maléfica ao brand”, aponta Cocco.

Perdas e ganhos
Para as marcas que querem investir no esporte é preciso 

entender exatamente como o patrocínio pode dar o retorno 
esperado. “Muitas iniciativas de empresas que financiaram 
o esporte deram errado no Brasil por falta de conhecimento 
desse mercado, que aqui se move pela paixão. É importante 
saber como investir em uma modalidade que dialogue com 
a marca. Para funcionar, tem que haver um planejamento 
que permita maior sinergia entre o investidor, o clube e os 
torcedores”, explica José Carlos Brunoro, da Sport Strategy, 
empresa criada em novembro de 2010 em parceria com a 

Neogama/BBH. A ideia de Brunoro é que os patrocínios 
sejam pensados de forma estratégica. “Para ser uma rela-
ção de longo prazo, é preciso que também o patrocinador 
tenha ganhos.”

Não é à toa que surgiu essa junção de dois nichos. 
“Queremos aprender principalmente com o conhecimento 
que a BBH tem do mercado inglês, onde a profissionalização 
do esporte já amadureceu, enquanto nós ainda estamos na 
adolescência”, enfatiza Brunoro. Aliás, têm surgido outras 
empresas com esse perfil, como a 9ine, parceria entre o 
jogador Ronaldo “Fenômeno” e o Grupo Ogilvy. 

Em 2010, o investimento em patrocínio esportivo per 
capita no Brasil girou em torno de U$ 3 enquanto nos 
Estados Unidos foi de U$ 34. A projeção que se faz é que, 
com esses eventos, o País possa chegar a U$ 7, que é mais 
que a média mundial. Para ampliar seus horizontes e ter 
acesso a empresas, que geralmente tomam suas decisões 
na matriz, o Grupo ABC, vem atuando nos Estados Unidos 
com a consultoria PodSports. Seu principal objetivo é auxiliar 
as marcas norte-americanas interessadas em estabelecer 
presença no Brasil por meio de eventos esportivos. 

“O tema esporte perpassa várias empresas do grupo, 
para criar um ambiente de negócios rentáveis e consistentes. 
No meio deste ano, a Rede 106 vai organizar o sorteio dos 
grupos da eliminatórias das Copa de 2014”, coloca Bazinho 
Ferraz, presidente da divisão de branding services e conteúdo 
do Grupo ABC.

Além de dar conta dos dois grandes eventos, 
existe outro legado a ser considerado no que se re-
fere à cultura de investimento em esportes no Brasil. 
“Precisamos profissionalizar cada vez mais rápido o 
mercado de marketing esportivo e de entretenimento 
para que, quando 2017 chegar, estejamos em outro 
patamar, com melhores profissionais nas agências, 
na mídia e nas empresas patrocinadoras ou for-
necedoras de material esportivo”, sinaliza J. Cocco.  
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Ziliotto, da Adidas: planejamento pronto até a final da Copa 2014

diretor da Off Field. A preparação desses profissionais vem 
fornecer mão de obra não só para as empresas, mas para 
toda a cadeia produtiva desse mercado. “É a primeira vez no 
mundo que dois eventos dessa magnitude acontecem em 
um mesmo país com um intervalo tão curto. É um desafio 
grande recheado de grandes oportunidades”, completa.

Mas há uma alta probabilidade de ocorrer falta de mão 
de obra em um futuro breve: “Vale ressaltar que existirá 
déficit de gestores esportivos para os próximos anos. A 
escassez de profissionais gera certa acomodação dos players 
atuais. Precisamos intensificar o processo de capacitar 
profissionais, ou então correremos sério risco de termos um 
número relevante de estrangeiros ocupando esses cargos no 
Brasil, já que Europa e Estados Unidos passam por crises 
econômicas”, prevê Thiago Scuro, da Trevisan.

Como estratégia para melhor preparar sua equipe, a 
Nike resolveu enviar alguns de seus profissionais à matriz 
no Oregon, nos Estados Unidos, com retorno marcado 
para uma data próxima da Copa de 2014. “Além do futebol, 
segmento em que a empresa é líder, é importante conhecer 
como funciona o mercado de outros esportes de massa, 
como basquete e beisebol, além de entrar em contato com 
maior diversidade de desafios”, diz Mario Andrada, diretor de 
comunicações da Nike para América Latina.      (FP)
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Trevisan: estrangeiros podem ocupar os cargos vagos no Brasil
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