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Órion, Brain Digital, Algar Mídia,
Link Saas, Rádio Mução, BusTV, Adpix,
Escola Superior de Propaganda e
Marketing (ESPM), Bolsa de Mulher
e Onbus formam o time que estreia
na área de exposições do MaxiMídia
2011. Há ainda a Excalibur, primeira
representante de Portugal a participar
da feira. Apesar de novata, essa equipe
tem em sua escalação marcas capazes
de oxigenar e fortalecer o evento ao
lado de veteranas, como Ibope, Abril,
Grupo Bandeirantes, Record, Terra,
entre outras.
No estande do Ibope, por exemplo,
será apresentada a pesquisa Esporte
Clube Ibope Media. O estudo mostra
que a internet facilitou a busca de
dados sobre esportes junto a 97% da
amostra. O meio é ainda apontado por
81% dos entrevistados como a principal
fonte de informação esportiva dos
brasileiros nos próximos anos. “Essa é
a primeira vez que percebo um grau
de maturidade e consciência das
marcas na apresentação de projetos
ligados ao esporte”, diz Maria Laura
Nicotero, diretora executiva de
eventos do Meio & Mensagem,
referindo-se à Copa do Mundo de
2014 e aos Jogos Olímpicos de 2016.
Além de divulgar os dados dessa
pesquisa durante os três dias do
evento, o Ibope lançará o Real Time
Sete Mercados, serviço que oferece
em um único banco de dados a média
de audiência das sete principais
praças brasileiras instantaneamente.
O visitante também poderá conferir
as novidades de outros produtos do
Ibope Media e do Ibope Educação.
O MaxiMídia é considerado pelo
Ibope como uma plataforma
para atualizações de tendências,
conteúdos, inovações e conhecimentos
tanto para anunciantes, como para
agências e veículos.
A oportunidade de divulgar
novidades e estreitar a relação com
o mercado são outros benefícios
listados pela empresa de pesquisas e
compartilhados também pelo Terra.
Novos produtos e serviços serão
apresentados ao mercado publicitário
no estande do portal, que esse ano
repetirá ainda a montagem do Terra
Café, espaço para relacionamento com
os visitantes.
Marcado pela interatividade, o
ambiente traz também telas com
TV conectada e monitores de mídia
digital out of home, além do TerraTV
e Sonora. Notebooks e iPads estarão
disponíveis para que os participantes
possam experimentar os produtos.
“É interessante notar como os
veículos estão se organizando melhor
para falar sobre as oportunidades
comerciais previstas para 2012”,
afirma Maria Laura.
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Copa e Olimpíada,
as apostas do Brasil
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Riscos de atrasos em obras, como a reforma do Maracanã, chamam a atenção, mas oportunidades se ressaltam na percepção das marcas
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Palestrantes do MaxiMídia 2011 analisam oportunidades, riscos
e estratégias dos dois megaeventos esportivos que acontecerão no País
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s dois megaeventos esportivos que o retor da Ambev para a área de negócios portos com puxadinhos e não conseguiBrasil receberá nos próximos cinco do esporte, e Ricardo Setyon, consultor mos fiscalizar (a lisura) de grandes obras
anos terão grande espaço na grade do global da Soccerex.
do nosso dia a dia, o que dirá de obras paMaxiMídia 2011, que acontece de 4 a 6
A Visa é uma das duas marcas associa- ra dois acontecimentos desse porte”, opide outubro, no World Trade Center, em das tanto à Copa quanto à Olimpíada no na o consultor da Soccerex.
São Paulo. Entre os painéis
comandados
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por lideranças do mercado, dois deles ta disso, a empresa traçou uma cuidado- RIO 2016
vão colocar os temas no centro do palco. sa estratégia para que o patrocínio a um
Na tarde do dia 5, será a vez de os conO primeiro deles, logo na manhã do dia evento não acabe por ofuscar o outro. As- vidados do painel As Olimpíadas e o Póde abertura, discutirá os riscos e as opor- sim, as ações mais contundentes relativas dio das Marcas discutirem as estratégias
tunidades para as empresas em associar à Copa do Mundo serão realizadas após das empresas e o timing correto para as
suas marcas à Copa do Mundo, cujos pre- os Jogos de Londres 2012. O mesmo acon- ações de comunicação relacionadas aos
parativos têm sido marcados por atrasos tecerá com as propagandas e iniciativas Jogos do Rio. A sessão tem confirmadas as
e acontecimentos polêmicos.
para a Olimpíada do Rio 2016, que só ga- participações de Leonardo Gryner, diretor
O noticiário, porém, não chega a es- nharão uma maior dimensão após o en- de marketing e comunicação do Comitê
friar ânimos. “O risco é inerente ao ne- cerramento do Mundial de 2014 no Brasil. Olímpico Brasileiro, e de Marco Antonio
gócio, com ou sem Copa do Mundo. O
“Os eventos serão uma chance única Rossi, presidente do grupo Bradesco Seguevento, em si, para nós, só traz oportu- para as multinacionais fortalecerem seus ros (patrocinador da Olimpíada de 2016).
nidades”, afirma Luís Cássio Oliveira, di- posicionamentos no Brasil. Falo não só da
“Vincular nossa marca aos Jogos proretor executivo de marketing da Visa no Visa, mas de marcas entrantes no mer- porcionará retorno inigualável ao Grupo
Brasil, sobre a Copa do Mundo, torneio cado, como Emirates e Budweiser”, diz Bradesco Seguros, seus acionistas, parceido qual a gigante dos cartões de crédito é Oliveira, citando duas parceiras da Fifa. ros e colaboradores”, afirma Rossi. “Nosparceira desde a última edição, em 2010,
Setyon tem uma opinião divergente quan- sa estratégia consiste em incentivar ações
na África do Sul. “A discussão sobre a in- to à realização dos dois megaeventos em que traduzam os princípios dos Jogos,
fraestrutura e a preparação acontece em curto espaço de tempo. “Não duvido da ca- além de estarmos presentes no dia a dia
todos os países e cidades que recebem pacidade do brasileiro em realizar os even- do evento, disponibilizando produtos e
eventos deste porte. Mesmo em Londres, tos: seria arriscado para qualquer país. Mas serviços do grupo para a equipe olímpique será sede da Olimpíada de 2012, hou- acho melhor uma grande festa benfeita do ca e para o Comitê (organizador).”
ve repercussão desse tipo”.
que duas mais ou menos”, afirma. Setyon coEm entrevista ao Meio & Mensagem,
Oliveira participará do painel A Copa loca em xeque a infraestrutura do País pa- Gryner estimou em US$ 1,2 bilhão a arredo Mundo é Um Risco ou Uma Oportu- ra receber o volume de turistas estrangeiros cadação com patrocínios para a Olimpíanidade? Qual a Sua Aposta?, no qual terá que devem desembarcar por aqui.
da do Rio — o que faria dos Jogos de 2016
a companhia de Marcel Marcondes, di“Temos bueiros que explodem, aero- o mais rentável da história.
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Janaína Langsdorff

Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 33, n. 1477, p. 38, 19 set. 2011.
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