
Até 2014, cerca de 40 eventos devem ocorrer por ano, movimentando R$ 60 milhões e gerando120 mil 
empregos, afirma consultor. Oportunidades são variadas, mas dependem de estudos específicos das necessidades dos atletas 

Esportes impulsionam serviços 
VIVIANE FAVER 

O
s preparativos pa-
ra a Copa de 2014 
e a Olimpíada de 
2016 aqueceram o 
mercado de even-

tos esportivos no Rio de Janeiro, 
sede do Comitê Olímpico Brasi-
leiro (COB). Por conta das insta-
lações em reforma e dos investi-
mentos em infraestrutura, a ci-
dade recebe cada vez mais pro-
vas e competições esportivas, 
que atraem prestadores de ser-
viços para a região. Com isso, 
consultorias de negócios tam-
bém expandiram suas áreas de 
atuação para o esporte, e a de-
manda por capacitadores de 
pessoal está em alta. 

"A gestão dos negócios do es-
porte também passa por um pe-
ríodo de profissionalização, 
com a presença de grandes em-
presas no mercado e expertise 
internacional aplicada ao mer-
cado brasileiro. Isto faz com que 
o esporte ultrapasse a fronteira 
do lazer e do entretenimento e 
ingresse numa indústria que 
movimenta bilhões anualmen-
te", avalia Edson Cunha, consul-
tor da Trevisan para o segmento. 

Cunha lembra que o esporte 
é um canal "muito interessante" 
para veiculação de marcas e as-
sociação com produtos, por 
meio de patrocínios de times e 
equipes e eventos, nos quais a 
marca do apoiador estará ligada 
a conceitos de saúde, superação 
e performance. Até 2014, ele 

prevê que sejam realizados cer-
ca de 40 eventos por ano, movi-
mentando R$ 60 milhões e ge-
randol20 mil empregos. 

É neste mercado em que 
aposta a empresa X3M Sports 
Business, que organiza eventos 
esportivos no Brasil há seis 
anos. Uma das pioneiras do 
triathlon no Brasil e detentora 
dos direitos do XTerra, prova de 
triathlon cross-country, a em-
presa atualmente movimenta 
cerca de R$ 35 milhões ao ano e 
envolve mais de 3 mil pessoas 
em eventos que recebem de 1,2 
mil a 3 mil participantes. Segun-
do Bernardo Fonseca, proprie-
tário daX3M, o fato de os espor-
tes envolverem emoção e pai-
xão agrega valor aos serviços. 

"É uma excelente plataforma 
de desenvolvimento de estraté-
gias específicas. Auxilia no posi-
cionamento de marca, fortale-
cimento de relacionamento, fi-
delização do cliente, incentivo 
ao público interno e geração de 
negócios, investimento baixo 
para um alto retorno e incre-
mento do consumo. Além disso, 
é um excelente conteúdo que 
gera mídia espontânea qualifi-
cada, associa a marca a valores 
positivos que o esporte trans-
mite", analisa Fonseca. 

No entanto, ele alerta que é 
preciso tomar cuidados como os 
de qualquer outro negócio. É ne-
cessário fazer análises de investi-
mento, pay back, fornecedores e 
pensar qual será o foco estratégi-
co de diferenciação. Fonseca res-

Bernardo Fonseca, da X3M: mercado tende a ser sazonal 

salta que o mercado tende a ser 
um pouco sazonal. Grandes 
eventos, como Copa do Mundo, 
Olimpíada e Jogos Panamerica-
nos esquentam demais o merca-
do, mas em momentos de crise, 
o primeiro investimento a ser 
cortado das grandes empresas 
são os relacionados a eventos. O 
marketing mais adequado é 
mostrar que o segmento esporti-
vo é atualmente um dos que 
mais cresce e que o mercado já 
percebeu que as estratégias de 
investimentos em esporte são si-
nônimos de sucesso. 

"AX3M cresceu mais rápido 

que imaginávamos. Hoje, a em-
presa dobra de tamanho a cada 
ano. Desde que inauguramos, já 
triplicamos todas as metas esti-
puladas no nosso plano inicial. 
Isso tende a aumentar ainda 
mais nos próximos anos em vir-
tude dos Jogos Olímpicos e Co-
pa do Mundo. Este ano nos sur-
preendeu, não pelo crescimen-
to de patrocinadores, que já era 
esperado, mas pela diversifica-
ção de produtos. Reforçamos os 
patrocínios da nossa carteira de 
eventos e aumentamos o nú-
mero de projetos com pedidos 
novos de um mercado que está 

carente de novidades. Em 2012, 
queremos atingir crescimento 
de 50%, variando nossa carteira 
de produtos e mantendo nosso 
perfil de criar eventos inovado-
res no mercado esportivo", diz. 

HOTELARIA. O Hotel Mar Palace, 
no Rio de Janeiro, decidiu inves-
tir firmemente no segmento. O 
diretor, Raphael Pazos, conta 
que teve a iniciativa quando 
percebeu uma carência no mer-
cado de facilidades para quem 
viaja a fim de participar de com-
petições esportivas. "Procurei 
oferecer diferenciais para que o 
hotel se tornasse referência en-
tre os atletas. Além da minha 
observação e de outros atletas 
amigos, pesquisei o número 
médio de provas durante o ano 
na cidade e o retorno do investi-
mento na criação e desenvolvi-
mento do conceito de um hotel 
para atletas", explica. 

Além de oferecer tarifas es-
peciais para os hóspedes que 
vem ao Rio para competições 
(25% de desconto), o hotel pro-
move jantar de massas na vés-
pera de eventos esportivos 
(quando os atletas só podem 
comer carboidratos, em geral), 
oferece late checkout para que 
os hóspedes possam se recupe-
rar das provas e distribui revis-
tas e informes de saúde nos 
apartamentos. Outra iniciativa 
bastante interessante foi a par-
ceria com a triatleta Mareia Fer-
reira. Mareia fica em uma ten-
da, na altura da Rua Siqueira 

Campos e lá oferece assistência 
gratuita para os hóspedes que 
desejam começar a fazer exercí-
cios ou fazer um plano de treino 
enquanto estão na cidade. 

A estratégia aumentou em 
40% a lucratividade da empre-
sa, comemora Pazos, que diz 
que o esperado para o fecha-
mento desse ano é 20% em 
comparação com 2010 devido 
ao aumento de número de pro-
vas, principalmente corridas de 
rua. "Como o Rio é um destino 
que favorece a realização de 
eventos esportivos, a nossa ex-
pectativa é a manutenção de 
um crescimento médio de ocu-
pação e consumo de serviços na 
ordem de 30% para 2012. A ten-
dência é esse percentual au-
mentar cada vez mais, princi-
palmente até 2016", prevê. 

O diretor da Start Eventos, 
Cláudio Sarmento, transformou 
o que era um hobby numa ativi-
dade profissional desde 2009. A 
empresa, que faz assessoria de 
eventos, passou a organizar um 
campeonato estadual de moto-
velocidade. A cada ano, Sar-
mento busca ampliar o evento, 
com a participação de mais pa-
trocinadores e apoiadores. O 
crescimento, segundo ele, tem 
sido de cerca de 20% ao ano - o 
mesmo percentual que preten-
de alcançar este ano compara-
do com o anterior. Já para 2012, 
com futuras novas parcerias fe-
chadas, a expectativa é crescer 
cerca de 40% em faturamento e 
acrescentar cinco etapas. A ut
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Text Box
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 7 nov. 2011, Seudinheiro, p. B-12.  




