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Todo mundo está de
olho nessa área, o que
acaba atraindo aventureiros
e aproveitadores.

Fabio Suzuki
fsuzuki@brasileconomico.com.br

Trabalhando na área de marke-
ting esportivo desde 2005, o
consultor Alan Cimerman fun-
dou há dois anos a Team Spirit,
agência especializada em pla-
nejamento de ações e que aten-
de hoje empresas do porte da
Nike, Samsung, Sony, Editora

Abril, Tam e MasterCard. Entre
os trabalhos realizados neste
curto período, estão a monta-
gem dos espaços utilizados
pela revista Placar e o portal
Terra durante a Copa do Mundo
de 2010, na África do Sul, e o
lançamento da ação “Repúbli-
ca Popular do Corinthians”
criada para a Nike para estrei-
tar o relacionamento do time
com os torcedores.

Como avalia o atual momento
do mercado de marketing
esportivo no país?

É um mercado em ebulição e
com um potencial enorme
para crescer nos próximos
anos. Todo mundo está de olho
nessa área e querendo pôr a
mão de alguma forma, o que é
bom pelo desenvolvimento
mas que atrai aventureiros e
aproveitadores. O esporte tem
que ser encarado como uma
plataforma de negócio e não
como o próprio negócio. Mui-
tos grupos estrangeiros estão
vindo para o Brasil e outros
ainda virão para aproveitar o
potencial do Brasil na área.

Esse potencial se encerra
após os grandes eventos?
Temos que saber otimizar os
eventos tanto para o esporte
brasileiro como também para o
marketing esportivo.

E o que falta para isso?
Primeiro temos que quebrar
esse paradigma sobre a área de
que tudo está ocorrendo agora
só por conta da Copa e as Olim-
píadas. Assim como a internet e
a publicidae têm as suas áreas, o
esporte também tem a sua que é
o marketing esportivo. ■

Marketing esportivo vive ebulição
ENTREVISTA ALAN CIMERMAN Fundador da Team Spirit
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“O esporte
tem que ser
encarado como
plataforma
de negócios,
e não como
o próprio
negócio”

Divulgação

Adriano chega ao Corinthians
O atacante Adriano foi apresentado ontem como jogador do Corinthians
e falou sobre sua meta de voltar à seleção brasileira. “Estou no Corinthians
para vencer”, disse o jogador de 29 anos que deixou o Roma no início
do mês após uma temporada apagada em que não marcou nenhum gol.
Adriano explicou que teve três contusões durante sua recente passagem pela
Itália, o que teria atrapalhado seu rendimento. Com lesão no ombro, ele não
precisou a data de sua estreia. O Campeonato Brasileiro começa no fim de maio.

Reginaldo Castro

Sexta-feira e fim de semana, 1º, 2 e 3 de abril, 2011

Forte tempestade em
formação pôde ser
observada ontem em
torno do edifício onde
se montam veículos
no Centro Espacial
Kennedy, em Cabo
Canaveral, Flórida.
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