
é preciso, mas ativar essa proprie
dade é ainda mais importante. A máxima já 
é regra no marketing esportivo em mercados 
mais desenvolvidos, especialmente nos Esta
dos Unidos. Em terras brasileiras, a ativação 
de patrocínio ainda engatinha, mas aos pou
cos começa a ser parte da estratégia das em
presas, ao decidirem se envolver no esporte. 

Durante uma semana, o complexo tu
rístico de Costa do Sauípe, no litoral sul da 
Bahia, foi invadido por marcas sedentas em 
encontrar, no estreitamento da relação com 
o consumidor, um maior engajamento com o 
público e, assim, um melhor aproveitamento 
de seu patrocínio ao princpal torneio interna
cional de tênis do país, o Brasil Open. 

A competição, que está no quarto esca
lão da categoria dos eventos da ATP, conse
guiu atrair, em 2011, um número recorde de 
patrocinadores e, mais do que isso, fez com 

que essas marcas, em sua maioria, decidissem 
usar o evento como plataforma para mostrar 
produtos ao público, estreitar relacionamento 
com clientes, aproximar-se dos seus funcioná
rios e até mesmo promover ações sociais. 

Ao todo, 11 marcas patrocinadoras es
tiveram presentes no Brasil Open, número 
que, nem mesmo nos tempos áureos de Gus
tavo Kuerten no tênis, ligavam-se ao evento. 
E praticamente todas elas seguiram o concei
to de que a ativação era a chave para tirar o 
máximo proveito da propriedade adquirida. 

A maior prova disso foi a Gillette, pa
trocinadora master da competição. Além de 
batizar o evento, a marca do grupo Procter 
& Gamble tinha o maior espaço de relacio
namento com os torcedores na arena e, além 
disso, um camarote exclusivo para ações in
ternas. O Brasil Open, no final das contas, 
foi uma espécie de complemento da estraté

gia da empresa para aquela 
semana, em que mais de 
400 funcionários estavam 
reunidos num dos hotéis do 
complexo do Sauípe para a 
convenção de início de ano. 

Mas o grande mote 
para o público da presença 
da Gillette no evento foi 
atrelar o patrocínio do tor
neio a uma ação social que, 
ao mesmo tempo, servia 
para aproximar o torcedor 
de um novo lançamento da 
marca. Na tenda montada 
dentro do complexo de tê
nis, a empresa oferecia ao 



público masculino a oportunidade de fazer a 
barba de graça. Assim, o consumidor testava 
o produto Mach3 Sensitive, novidade da G i l 
lette este ano. Além disso, a cada barba fei
ta no stand da empresa, R$ 50 eram doados 
para a fundação United Way do Brasil. 

A estratégia deu certo, tanto que o Brasil 
Open representou o evento mais "produtivo" 
com ações de teste de produto. Foram 1.479 
barbas feitas, média de quase 200 por dia. 

"Geralmente conseguimos uma média 
de 70 barbas feitas por dia em eventos desse 
tipo. A ação social sem dúvida motivou ainda 
mais as pessoas a fazerem a barba. A partir de 
agora, sempre vamos pensar em alguma ação 
paralela desse gênero", afirmou Poliana Sou
sa, gerente de marketing da Gillette. 

Com essa iniciativa, a empresa foi a que 
mais se destacou fora das quadras. Nem o 
apelo comercial de uma loja da Centauro, 
montada em conjunto com a Babolat, trouxe 
tanto engajamento do público quanto o stand 

da Gillette, que também atraía a atenção do 
torcedor por causa da presença de atletas que, 
esporadicamente, eram convocados pela or
ganização a também fazerem a barba no local. 

Dentro da quadra, porém, o grande des
taque ficou por conta do placar montado na 
quadra central de jogo. Em formato do tablet 
da fabricante sul-coreana Samsung, o apara
to tornou-se um case mundial para a ATP. A 
ação foi considerada pela entidade que dirige 
o circuito masculino profissional como uma 
grande inovação de marketing da competição 
brasileira, devendo concorrer a um prêmio 
dado pela instituição ao final do ano. 

Fruto de um acordo do departamento 
de B2B da marca com a Koch Tavares, orga
nizadora do Brasil Open, o placar eletrôni
co em forma de tablet chamou a atenção do 
torcedor na arquibancada e, também, dentro 
de casa. Ao ter os jogos exibidos pela televi
são, o tablet acabou virando uma espécie de 
"produto-propaganda" da Samsung. 



Mas a ação dentro de quadra casou, 
também, com a iniciativa de demonstração 
do produto feito fora dela, para o torcedor 
presente no Sauípe. Em parceria com a ope
radora de telefonia móvel Claro, outra patro
cinadora da competição, a Samsung permitia 
ao consumidor conhecer o aparelho e, ainda, 
concorrer para ganhá-lo no dia da final. 

O tablet foi usado pela Claro como ação 
para criar uma torcida própria na decisão do 
torneio, que reuniu o espanhol Nicolas A l 
magro e o ucraniano Alexandr Dolgopolov. 
Na partida que culminou com a vitória de 
Almagro, a Claro entregou aos torcedores, 
nos hotéis do Sauípe e na tenda da empresa, 
uma camisa e uma viseira da marca. Aquele 
que fosse fotografado usando a vestimenta no 
dia da decisão seria agraciado com o tablet, 
ao término do jogo. Se não serviu para vestir 

a arquibancada de vermelho, a ação fez com 
que muitos torcedores usassem a marca da 
empresa, que por diversas vezes era captada 
pelas câmeras de televisão que exibia o jogo. 

Outra que apostou na inovação dentro 
de quadra e na exposição de mídia com a 
iniciativa foi a Stella Artois, marca de cerveja 
premium da Ambev. Em vez da tradicional 
cadeira para o tenista usar no intervalo entre 
os games e os sets de jogo, a empresa montou 
um sofá para proporcionar conforto ao atleta. 
Junto a ele, uma almofada, uma garota vesti
da com o uniforme da marca e um guarda-
sol adesivado com o logotipo completavam o 
cenário. A iniciativa marcou a entrada defini
tiva da Stella Artois no esporte brasileiro. O 
tênis deve ser a bandeira da marca. 

"Temos globalmente essa estratégia, 
de aproximar a marca do que é sofisticado. 



Desde o ano passado, temos o patrocínio ao 
Brasil Open. Este ano, temos outros três tor
neios... O esporte é uma das três plataformas 
de atuação da Stella Artois no país", afirma 
Stella Brant, gerente de marketing do seg
mento premium da Ambev, que ainda estuda 
a inclusão de outras modalidades no portfólio 
de patrocínios, como o pólo e o golfe. 

O engajamento das marcas com o evento 
chamou a atenção até mesmo dos organiza
dores. Disposta a fazer do Brasil Open o prin
cipal torneio de tênis do país, a Koch Tavares 
investiu para que a competição conseguisse 
melhorar sua imagem, desgastada nos últimos 
anos pela ausência de tenistas brasileiros em 
alto nível de competição, a falta de público na 
quadra e o baixo número de patrocinadores. 
O burburinho em torno do evento mudou a 

imagem da própria Koch para o mercado. 
"Nós conseguimos isso. Deixamos de ser 

uma empresa que realiza eventos, para tam
bém ser uma agência que cuida da estratégia 
de comunicação de grandes marcas no que se 
refere ao marketing esportivo, como são os 
casos de Gillette e Volkswagen", diz o diretor 
de marketing, Alcides Procopio Junior. 

Para o próximo ano, o desafio será man
ter não apenas os parceiros comerciais, mas 
também inovar ainda mais no relacionamen
to com o público e, especialmente, ampliar a 
cobertura de mídia do Brasil Open, que em 
2011 voltou a ter a decisão transmitida na TV 
aberta. A Band, entretanto, registrou apenas 
um ponto na medição do Ibope com o jogo. 

As novas bolas, porém, já estão em qua
dra. O jogo tem de seguir adiante. 
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