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Em evento realizado no Museu do Futebol, em São Paulo, a Ampro (Associação de Marketing 
Promocional) oficializou a criação de mais um dos seus comitês, o de Marketing Esportivo. 
 
Na cerimônia, que contou com a presença de diversos diretores da entidade e palestras de 
Jorge Pagurra (secretário de Esportes, Lazer e Juventude do Estado de São Paulo), J. Hawilla 
(presidente do Grupo Traffic), Antonio Zam-belli (diretor de marketing da Seara, marca do 
Marfrig Group) e Jay Neuhaus (diretor de marketing da Fifa), o diretor-presidente da J.Cocco 
Sportainment Strategy e conselheiro da entidade, José Estevão Cocco, foi nomeado como 
presidente do novo comitê. Nada mais justo para quem é um dos pioneiros do marketing 
esportivo no Brasil, área em que atua desde os anos 70. 
 
Segundo Cocco, esse novo braço da entidade começou a ser constituído em janeiro deste ano, 
quando a presidente do conselho da Ampro, Elza Tsumori, convidou o executivo para montar e 
coordenar o projeto. "Agora foi apenas o lançamento público do comitê, que tem como 
objetivo principal prestar serviços aos associados da entidade. E, em um segundo plano, 
orientar o mercado em geral sobre assuntos que estão no campo do marketing esportivo. Pois 
essa é uma ferramenta que tem tudo a ver com a Ampro e o setor do marketing promocional, 
a partir do momento em que o esporte propicia a realização de grandes eventos e requer uma 
logística apurada", disse. 
 
O executivo afirmou que, apesar de ser o mais novo comitê da entidade, já é o que agrega o 
maior número de participantes. Ainda não existe uma agenda fechada dos próximos 
compromissos, mas já está decidido que haverá reuniões plenárias mensais e que em breve 
serão realizados eventos nos capítulos regionais da Ampro. "Há tempos que estamos tentando 
profissionalizar o mercado. E isso é vital, ainda mais agora, em que teremos os dois maiores 
eventos esportivos do mundo nos próximos cinco anos, e, com certeza, vão aparecer os 
famosos 'paraquedistas', que só tumultuam o mercado e vendem coisas que não sabem se vão 
conseguir entregar. Também queremos profissionalizar os próprios anunciantes, para que eles 
direcionem melhor o foco de seus investimentos em esportes. Hoje temos gerências de 



propaganda, de promoção, mas dificilmente vamos encontrar alguma de marketing esportivo 
dentro de uma grande empresa", ressaltou Cocco, que se mostra otimista quanto ao futuro da 
atividade. "Aposto que quando 2017 chegar estaremos em outro patamar tanto na indústria do 
esporte quanto no mercado de marketing esportivo. As empresas estarão estabelecidas e os 
anunciantes mais qualificados. Copa e Olimpíadas deixarão um bom legado para o País". 
 

 
 
Fonte: Propmark, São Paulo, 30 maio 2011, p. 36.  


