
dos sabem que o Brasil é o pa-
ís do futebol, então por que não 
ipostar no poder desse esporte 
para lucrar no mundo corpo-

rativo? Acreditando nessa jogada, Pedro 
Pugliese e Rafael Moraes, entraram em 
campo fizeram um gol de placa ao fun-
darem a Futebol Experience (FXP) em 
2006, e venceram a partida. 

A empresa é especializada em desen-
volver ações customizadas e programas 
de relacionamento para outras compa-
nhias, explorando como ferramenta a pai-
xão pelo futebol. Ou seja, a FXP ajuda as 
empresas e organizações a ampliarem os 
canais de comunicação com seus princi-
pais stakeholders, por meio de experiên-
cias que têm o futebol como fio condutor, 
com o objetivo de gerar recall afetivo para 
a marca e aproximar as pessoas. 

De acordo com o sócio e diretor 
de planejamento da empresa, Rafael 
Moraes, a idéia de abrir a FXP foi con-

seqüência de anos de observação da at-
mosfera de estádios, bares e conversas 
em casas de amigos. "Percebemos que 
nesses lugares o futebol aproxima as pes-
soas de maneira única e extremamente 
intensa. Ao mesmo tempo, observamos 
que poucas empresas utilizavam esse 
grande potencial do esporte para ações 
de relacionamento. E este é o objetivo da 
FXP", conta ele. 

AÇÕES 
Moraes expõe que um dos eventos e 

programas da empresa é levar os convi-
dados (os clientes e stakeholders) para to-
mar chope e bater papo com alguns dos 
principais jogadores da seleção de 1970, 
por exemplo. "Desenvolvemos ainda uma 
ampla rede de relacionamento com di-
versos atores do meio futebolístico, o que 
nos permite transformar em realidade os 
desejos de apaixonados por futebol que 
querem, por exemplo, que um grande 

ídolo os ensine a bater pênaltis", explica. 
Na opinião do diretor de planeja-

mento, com essas ações, os clientes e 
stakeholders descobrem ter uma grande 
afinidade comum e acabam por melho-
rar a fluidez da comunicação entre si, o 
que traz conseqüências positivas para a 
condução de negociações que se tornam 
mais transparentes e consistentes. 

Segundo Rafael Moraes, a FXP traba-
lha com empresas que têm negócios B2B. 
Geralmente companhias envolvidas com 
vendas grandes, em mercados concorri-
dos. "Mas há diversas empresas que não 
têm esse perfil e nos procuram, com o in-
tuito de melhorarem os canais de comu-
nicação com seus públicos interno e ex-
terno. Nós as atendemos também, mas 
sempre analisamos o mercado no qual 
a companhia está inserida, seu históri-
co de relacionamento com os diversos 
stakeholders e quais os objetivos. Então, 
iniciamos o planejamento", revela. 
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RAÍZES 
Para lançar a FXP, Pedro Pugliese e 

Rafael Moraes se espelharam na Conectis, 
uma empresa brasileira que utiliza expe-
riências como plataforma para relacio-
namento corporativo. "Trabalhávamos 
nessa empresa, e foi lá que aprendemos 
como planejar experiências eficientes 
para gerar resultado para nossos clien-
tes", declara Moraes. 

Ele diz que toda essa experiência ad-
quirida na Conectis serviu ainda para que, 
ao fundarem a FXR eles tivessem conhe-
cimento que, dentre todas as linguagens 
utilizadas em estratégias de marketing de 
relacionamento, o futebol é, ao mesmo 
tempo, a mais abrangente e poderosa. "E 
como somos apaixonados pelo esporte, 
unimos o útil ao agradável", afirma. 

Moraes diz que a FXP está conquis-
tando reconhecimento do mercado dia 
a dia, prova disso é que grandes empre-
sas os procuram para conhecer o traba-
lho que realizam. "Sem contar que nos-
sos clientes têm ampliado o número de 
ações e experiências contratadas de ano 
para ano. E o melhor de tudo é ver a sa-
tisfação dos convidados que participam 
de nossos eventos e o retorno positivo 
em negócios com esses convidados que 
é gerado para as empresas que nos con-
tratam", comemora. 

SERVIÇOS 
Entre os serviços que a FXP oferece 

aos clientes, estão os pacotes de eventos 
como o "Futebol Experience", "Papo de 
Craque", "Donos da Bola", entre outros. 

O "Futebol Experience" é como se fos-
se um camarote virtual no qual os convi-
dados assistem a uma partida de futebol 
ao vivo em estádios de todo o País. Eles 
ainda podem aproveitar a companhia 
dos maiores craques do futebol brasilei-
ro, que serão os seus anfitriões. Esse ser-
viço ainda conta com coquetel pré e/ou 
pós-partida, transporte executivo para o 
estádio, equipe de monitoramento FXP e 
ingressos para os melhores assentos. 

Já o "Papo de Craque" reúne os clien-
tes e seus convidados em um bar para 
debater sobre curiosidades, polêmicas e 
memórias com os principais jogadores, 
técnicos, jornalistas e árbitros do futebol 
brasileiro. É composto por bar tematiza-
do, telas de plasma transmitindo vídeos 
de partidas e momentos especiais do fu-
tebol e com a presença de personalida-
des que fazem a história do esporte. 

O pacote "Donos da Bola" é como 
realizar um sonho para os amantes de 
futebol. A FXP fornece aos convidados a 
oportunidade de entrar em campo com 
grandes futebolistas brasileiros, em tem-
plos como Maracanã (RJ), Morumbi (SP), 
Pacaembu (SP) e Beira Rio (RS). Sem 
contar que essa partida ainda é gravada 
em diversas câmeras, com locutor e co-
mentarista profissional. 

Além desses pacotes, a FXP também 
oferece aos clientes envio de camisas au-
tografadas, entrada de crianças em cam-
po, visitas a centros de treinamento, via-
gens para partidas internacionais, via-
gens com delegações dos clubes, entre 
vários outros benefícios. 
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Text Box
Fonte: Gestão & Negócios, São Paulo, n. 36, p.76-79, 2011.




