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Relações públicas

Novos players 
entram em campo
Agências buscam parcerias internacionais para montar unidades  
dedicadas a empresas patrocinadoras de grandes eventos esportivos

Por ROBERT GALBRAITH  rgalbraith@grupomm.com.br

A mina de ouro em que o marketing es-
portivo se transformou no Brasil des-

de a confirmação da realização no País da 
Copa do Mundo de 2014 e da Olimpíada 
de 2016 também já começa a mostrar o seu 
toque de Midas na área de relações públi-
cas. As principais multinacionais que atu-
am no mercado brasileiro estão se movi-
mentando, desde o início do ano, no senti-
do de oferecer às suas parcerias brasileiras 
toda experiência internacional na asses-
soria às principais marcas patrocinadoras 
das edições anteriores da Copa do Mun-
do e dos Jogos Olímpicos. O mais recen-
te desembarque é o da Ketchum Sports & 
Entertainment (KSE), que anunciou nes-

tem desde o final do ano passado uma 
operação dedicada ao atendimento de 
clientes na área de esportes. A unidade foi 
criada em conjunto com a Matter-Edel-
man Sports and Sponsorship, braço es-
portivo da Edelman, grupo multinacional 
com quem a FSB mantém parceira ope-
racional no atendimento a contas como a 
Embratur. Flávio Castro, sócio-diretor da 
FSB, explica que a Edelman Matter não 
tem participação no negócio, mas pres-
tou consultoria em sua formatação pa-
ra adequá-la aos padrões internacionais 
de relações públicas pela experiência em 
Copas e Olimpíadas. Dirigida por Dirceu 
Vianna, a unidade tem como clientes o 
Ministério dos Esportes, o Fluminense e 
construtoras responsáveis por diversos 
projetos de infraestrutura para a Copa. 
“Criamos a unidade por apostar no po-
tencial de crescimento deste mercado e 
pelo interesse demonstrado pelas gran-
des empresas do segmento, incluindo 
vários de nossos clientes, por investir no 
patrocínio de esportes, equipes e atletas”, 
explica Castro. O núcleo tem direção de 
Dirceu Vianna e 20 funcionários com de-
dicação exclusiva, 5% do plantel da FSB. 

A In Press, que tem como parceira in-
ternacional a Porter Novelli, deve anun-
ciar em cerca de um mês uma unidade 
dedicada aos esportes. Kiki Moretti, dire-
tora-presidente da agência, não revela de-
talhes da nova operação, mas afirma que 
prepara “uma associação a um player es-
pecializado em relações públicas para a 
área esportiva”. Kiki destaca a experiência 
da agência na área esportiva tendo ven-
cido este ano a concorrência promovida 
pelo comitê organizador dos Jogos Olím-
picos de 2016 para fazer o planejamento 
de comunicação da Olimpíada no Rio. A 
agência também atende a plataforma de 
futebol da Ambev, cliente há mais de 20 
anos, o canal Sport TV, o grupo Lance e 
as patrocinadoras olímpicas Atos Origin, 
Dow e Claro. Hoje, mesmo sem uma uni-
dade específica de esportes, Kiki afirma 
que pelo menos 30 profissionais estão de-
dicados aos clientes citados.

Entre as empresas brasileiras sem ali-
nhamentos internacionais, a Textual é a 
que tem maior experiência em Jogos Olím-
picos. Desde 1999, a empresa das sócias 
Adriana e Carina Almeida tem uma ope-
ração inhouse dentro do Comitê Olímpico 

te mês a abertura de uma filial brasileira. 
Ann Wool, diretora-geral da rede, esteve 
no Brasil na semana passada para forma-
lizar o acordo com a sócia brasileira da 
Ketchum, Valéria Perito, e anunciar Vania 
Ciorlia, atual diretora executiva da área de 
comunicação integrada da agência, como 
responsável pela direção da KSE no Brasil. 

Ann conta que as principais executivas 
brasileiras passarão por períodos de trei-
namento em Londres e Nova York, para es-
tudar cases de marcas em grandes even-
tos esportivos e também para se familiari-
zar com a metodologia específica da área. 
“Consideramos esse treinamento funda-
mental, pois especialistas não surgem da 

noite para o dia. Além disso, não podemos 
formar equipes na base de erros e acertos 
ao risco de nossos clientes”, explica Ann, 
que presta assessoria esportiva a grandes 
marcas desde a Olimpíada de Barcelona 
em 1992. Em Pequim 2008, esteve à fren-
te de todo o trabalho da Lenovo.

Em agosto passado, o grupo carioca Ap-
proach anunciou uma parceria entre a sua 
Comunicação+ e a filial brasileira da in-
glesa Vero/MLA True Communications, 
do consultor Mike Lee, estrategista inte-
grante das equipes vitoriosas das campa-
nhas de Londres 2012 e Rio 2016, além da 
Copa do Mundo do Qatar de 2022. Sérgio 
Pugliese, sócio-diretor do Grupo Approa-
ch, explica que o acordo facilitará o acesso 
de Lee ao mercado brasileiro, assim como 
o da Approach a clientes internacionais. 

A Comunicação+, empresa que tem 
Beth Garcia como CEO, é uma agência 
especializada em clientes da área de in-
fraestrutura, fruto de uma associação en-
tre a Approach e a Marca Comunicação, 
com 120 funcionários e escritórios no Rio 
de Janeiro, São Paulo e Brasília. “Os gran-
des eventos esportivos estão mais relacio-
nados hoje às questões de infraestrutura, 
portanto achamos que a Comunicação+ 
seria a parceira ideal para Mike Lee”, ex-
plica Pugliese.

A FSB, maior agência de relações públi-
cas do Brasil e única brasileira no ranking 
mundial Holmes Report, em 24o lugar, 
com US$ 55 milhões faturados em 2010, 

GRM anuncia Celso Schvartzer para operação brasileira
A GRM Marketing, uma das mais 

tradicionais agências de marketing 
esportivo dos Estados Unidos, está 
desembarcando no Brasil. Celso 
Schvartzer, ex-executivo da Coca-
Cola e do Comitê Olímpico Brasileiro, 
será o diretor da operação brasileira 
e também responsável pelos 
negócios na América Latina. O cliente 
inaugural será a Procter & Gamble, 
cotista global do Comitê Olímpico 
Internacional para os Jogos Olímpicos 
de 2012 e 2016, onde a agência terá a 
missão de cuidar dos 32 atletas latino-
americanos patrocinados pela marca 
— entre eles o craque santista Paulo 
Henrique Ganso e o tenista Thomaz 
Bellucci. A equipe inicial para atender 
a P&G será de cinco pessoas, mas 
Schvartzer acredita que o plantel será 
reforçado até a realização dos Jogos 

Schvartzer: escritório brasileiro da agência 
inicia operações atendendo P&G

As executivas Shirli Laragnoit e Vania Ciorlia responderão à diretora global da KSE Ann Wool

Olímpicos do Rio em 2016. 
Neste sentido, ele aponta o exemplo 

do escritório em Londres, que foi 
inaugurado com um porte semelhante ao 
brasileiro há cerca de quatro anos. “Hoje 
são 150 profissionais que terão entre 
outras atribuições 35 mil aprovações de 
peças da P&G junto ao Comitê Olímpico 
Internacional”, conta Schvartzer, que 
acaba de retornar da sede da empresa 
em Milwaukee (EUA). Além de conhecer 
o fundador Gary Reynolds, músico em 
sua formação que abriu a empresa para 
atuar em marketing de entretenimento, 
o executivo brasileiro teve uma 
reunião com Cameron Parsons, diretor 
responsável pela operação internacional 
da rede a quem irá responder 
diretamente.

Schvartzer, que dedicou 15 anos de 
sua carreira ao marketing da Coca-

Cola, foi um dos principais executivos 
do marketing do comitê organizador 
dos Jogos Pan-Americanos do Rio em 
2007. Depois passou pela Dream Factory 
e pelo Live Right, movimento esportivo 
criado em memória ao empresário 
Roger Wright. Para Schvartzer, essa 
experiência será fundamental na 
prospecção de novos clientes para a 
operação, em especial empresas que 
buscam consultoria em patrocínios e 
confederações esportivas dispostas a 
investir em programas de marketing. 
“Muitas dessas associações não têm 
departamentos de marketing e isso 
dificulta a visibilidade desses esportes 
e a captação de patrocínios”, explica o 
executivo.

Fundada em 1979, a GMR Marketing é 
membro da Diversified Agency Services, 
uma divisão do grupo Omnicom, e está 

presente em cinco continentes com 
22 escritórios próprios. Nos últimos 18 
meses, criou e executou projetos para 
seus clientes em mais de 70 países, 
entre eles P&G, New Balance, PepsiCo, 
HP, Nissan, Intel e Hershey’s. 
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Mike Lee anunciou parceria com o Grupo Approach de olho nas oportunidades do Brasil

Fo
to

s
: d

iv
u

lg
a

ç
ã

o

Brasileiro com 16 profissionais, repetindo o 
esquema montado na Olimpíada de 2000. 
A agência tem hoje nove profissionais em 
Guadalajara assessorando o COB e atletas 
durante os Jogos Pan-Americanos e funcio-
nando como agência de notícias, em uma 
operação semelhante à realizada nas últi-
mas edições dos Jogos Olímpicos. A Tex-
tual também teve papel fundamental nas 
campanhas que resultaram nas do Rio de 
Janeiro nas campanhas para sediar o Pan 
de 2007 e a Olimpíada de 2016. 

Carina Almeida conta que sua agên-
cia tem hoje parceria com a Grayling, um 
grupo independente cuja sede é Londres. 
“Todos os projetos esportivos desenvol-
vidos pela Textual no exterior contaram 
100% com know-how e equipes próprias”, 
afirma, citando como exemplos o centro 
de imprensa montado para a Copa do 
Mundo da França, em 1998, e ações de 
relacionamento realizadas na Copa do 
Mundo da África do Sul, em 2010. “O foco 
da unidade de esportes da Textua l são or-

ganizações privadas e públicas que têm o 
esporte e eventos esportivos como ativida-
de fim e empresas que têm envolvimento 
direto com o esporte, seja como patroci-
nadores ou fornecedores de bens e servi-
ços, especialmente para a Copa do Mun-
do e os Jogos Olímpicos”, afirma Carina. 

Outras agências também se movimen-
tam como a Andreoli MSL, onde há um 
grupo focado neste segmento desde o ano 
passado. Paulo Andreoli, sócio-diretor no 
Brasil, informa que uma importante par-
ceria nessa área será anunciada em bre-
ve. Já o Grupo Máquina PR anunciou em 
junho a criação de uma empresa na área 
esportiva, batizada MSSports.

O aquecimento da economia também 
tem contribuído para acelerar a busca de 
posições privilegiadas no mercado brasi-
leiro. Mary Scott, diretora-geral da Matter 
Edelman, afirma que os preparativos do 
Brasil para sediar a Copa e os Jogos Olím-
picos são acompanhados com extremo 
interesse por empresas com experiência 

nos eventos anteriores. “O Brasil vive o 
papel de protagonista, um momento úni-
co para mostrar ao mundo, além de su-
as belezas naturais, as oportunidades de 
negócios”, salienta Mary. Para Ann Wool, 
os eventos também são uma oportunida-
de para as agências de relações públicas 

comprovarem que têm um papel rele-
vante no mix de comunicação das mar-
cas diretamente envolvidas com os me-
gaeventos. “Em vez de apresentar ideias 
para anúncios, temos de nos posicionar 
como criadores  de plataformas de comu-
nicação para marcas”, diz.
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