
Salão do Esporte poderá movimentar R$ 30 milhões 
Marcel Andrade Paulo 
 
O Salão do Esporte, que se inicia hoje na cidade de São Paulo, deve movimentar até R$ 30 
milhões em negócios até o próximo domingo (14), quando se encerra a feira esportiva. O 
evento terá quatro dias de duração, e está localizado na Bienal do Parque do Ibirapuera, na 
zona sul da capital paulista.  
 
O Brazil Sports Show, nome oficial da feira, surge após a junção de algumas feiras que já 
aconteciam na cidade de São Paulo, como o Universo Futebol e a Running Show, entre outros 
com caráter esportivo, e que se juntaram e foram formatados todos em único local, 
dimensionando-os em uma única feira. 
 
Ao se falar de R$ 30 milhões em negócios que o Brazil Sports Show pode movimentar, um dos 
organizadores do evento, Eduardo Rodrigues, da Esfera BR Mídia, empresa idealizadora da 
feira, afirma que isto se deve a comercialização de produtos que estarão disponíveis, entre 
outros pontos factuais. 
 
"A expectativa de movimentação financeira está entre R$ 25 milhões e R$ 30 milhões, 
tomando por base eventos anteriores, como a Running Show que movimenta R$ 12 milhões. 
Além disso, a expectativa com estes valores ficam por conta da comercialização de produtos 
que os expositores levarão a feira, além de negócios entre os próprios expositores, que serão 
cem ao todo. E também contabilizamos o retorno com a venda de ingressos", afirma 
Rodrigues. 
 
A expectativa da organização é que cerca de 40 mil pessoas passem pela Bienal do Ibirapuera 
nestes próximos quatro dias. Quem quiser participar do Brazil Sports Show terá que 
desembolsar R$ 17 no valor do ingresso. 
 
"A expectativa deste público ocorre pelo grande número de atrações que teremos e que estão 
disponíveis para vários tipos de públicos", diz Rodrigues 
 
Copa do Mundo e Olimpíadas 
 
O Brasil é a grande vitrine esportiva do mundo, e não seria por menos, tendo em vista que o 
país sediará a Copa do Mundo, em 2014, e as Olimpíadas em 2016, que acontecerá na cidade 
do Rio de Janeiro. 
 
Estes dois atrativos esportivos, sem dúvida, impulsionam a realização do Brazil Sports Show. 
"Sem dúvidas", diz entusiasmado o próprio organizador. 
 
"O Universo do Futebol [feira que aconteceu no ano passado, e estará presente no Salão do 
Esporte], era um evento que pensávamos em fazer por no mínimo cinco anos, já visualizando 
a Copa do Mundo de 2014", relembra Rodrigues. "Com a incorporação deste evento ao Brazil 
Sports Show, que trará feiras de outras modalidades, a nossa meta mínima é chegar até 2016, 
ancorado pela Copa do Mundo, e pelas Olimpíadas", afirma. 
 
Os jogos olímpicos trouxeram até uma nova área que estará presente na feira. "Dentro desta 
realidade teremos o "Universo Olímpico" que será um espaço especial e onde haverá diversas 
atrações como quadras de vôlei e de tênis, e garrafões de basquete, para entre outros fatores, 
oferecermos ao público a oportunidade de participar de jogos coletivos que fazem parte das 
Olimpíadas", complementa.  
 
Atrativos 
 
O Brazil Sports Show será também, e principalmente, um grande salão de interatividade 
esportiva com os visitantes. Destaque para a área "Universo Futebol" que trará campos de 
society para a prática do esporte predileto de todos os brasileiros, e também um circuito com 
desafios de que colocarão a prova a técnica dos participantes. 



 
 
 
Também haverá workshops de MMA (Artes Marciais Mistas, da sigla em português), além de 
espaços para natação, ciclismo e corridas, entre outros esportes que poderá ser praticados. O 
salão também fará exames físicos e clínicos gratuitamente. Também haverá palestras, que 
neste caso não serão gratuitas. 
 
Fonte: DCI, São Paulo, 11 ago. 2011. Caderno C, p. C3. 


