
Meu nome é Mauricio Portela e sou vice-
presidente de Produtos do Esporte In
terativo. Estarei nas próximas edições 
da ProXXIma escrevendo sobre como a 
indústria dos esportes interage, produz, 
aproveita, cria negócios, acerta e erra nas 
mídias sociais. 

Até hoje, quando uma marca resolve se 
envolver com esportes, ela enfrenta dois 
desafios: como patrocinar o esporte, time 
ou atleta que carrega os valores da marca; 
e como dar visibilidade a este patrocínio. 

Com a forte presença dos atletas nas mí
dias sociais, este cenário está mudando. A 
transformação começou com o desafio do 
astro de Hollywood Ashton Kutcher con
tra a CNN em uma corrida para ver quem 
chegaria a um milhão de seguidores no 
Twitter primeiro. A comparação entre 
celebridade e TV e a imediata criação da 
mídia própria para Ashton (@aplusk) mu
daram as possibilidades que uma 
marca tem de dar visibilidade 
para suas ações. 

Os atletas, grandes celebri
dades que são, não ficaram fora 
disto. Um exemplo bem bacana 
era o Shaquille O'Neill, astro 
da NBA, que gostava de 
dar prêmios para quem 
o encontrasse ao vivo 
após um tweet no @ 

the_real_shaq em um aeroporto ou ou
tro lugar público. 

No Brasil, a oportunidade começou pe
los mais famosos e antenados. O melhor 
caso é o Ronaldo Fenômeno e seu Twitter 
@claroronaldo com mais de 1,6 milhões 
de seguidores. 

A Claro, em um movimento muito ben-
feito, decidiu estar ao lado de um dos maio
res ídolos do futebol brasileiro sempre que 

ele mostra sua opinião ou tuita qualquer 
coisa. Em um só patrocínio, ela consegue 
a associação de valores de um ídolo e a v i 
sibilidade deste patrocínio para um enor
me grupo de consumidores. Já são mais de 
1,6 milhão de seguidores diretos do Ronal
do, todos grandes fãs dele. 

Isto automaticamente aumenta a res
ponsabilidade dos atletas e o impacto do 
comportamento pessoal deles para gerar 
mais patrocínio. Os atletas muitas vezes 
levam o Twitter na brincadeira e desgas
tam seu canal e sua oportunidade com os 
patrocinadores. Exemplos de desgastes 
não faltam como twitcams de jogadores 
brigando com torcedores e comentários 
agressivos de jogadores no Twitter contra 
torcidas rivais. 

Os atletas já têm de treinar um bo
cado para garantir bons desempe
nhos no esporte e têm de aprender 
a falar com a imprensa para apa
recer bem nas mídias. Agora, têm 

também de aprender a lidar 
e gerenciar uma verdadei
ra mídia de massa própria: 
Twitter e Facebook. 

A pergunta que ainda não 
tem resposta: como treinamos 

nossos atletas para eles aprovei
tarem bem esta oportunidade e, no 

final, aumentarem a força do esporte? 
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