
O número de praticantes e inte-
ressados pelo Rúgbi tem aumen-
tado rapidamente por todo o
mundo e o principal motivo pa-
ra isso foi a escolha da modalida-
de para integrar os Jogos Olímpi-
cos a partir do evento realizado
no Rio de Janeiro, em 2016. “As
portas estão finalmente se abrin-
do para investimentos e apoio
dos governos em locais onde o
Rugby não tem muita tradi-
ção”, afirma Mark Egan, respon-

sável pela área de desenvolvi-
mento da International Rúgbi
Board (IRB), sobre a entrada do
esporte para o rol de modalida-
des olímpica. Segundo ele, le-
vantamento realizado para a Co-
pa do Mundo de Rúgbi deste
ano, disputada na Nova Zelân-
dia no mês passado, apontou
que o esporte tem hoje cerca de
5 milhões de praticantes em to-
do o globo, número 19% supe-
rior ao obtido para a última edi-
ção do torneio, em 2007.

O Brasil é um dos países que
lideram esse cenário de expan-
são do esporte. Nos últimos

A bem humorada campanha
publicitária a marca de mate-
rial esportivo Topper tem di-
vulgado através da mídia que
o Rúgbi "ainda vai ser grande
no Brasil". Também acreditan-
do nesse cenário para os próxi-
mos anos, o banco HSBC inves-
tirá £ 150 milhões (cerca de
R$ 420 milhões) nos próximos
quatro anos nesse esporte ten-
do o mercado brasileiro como
um dos locais estratégicos para
as ações de marketing que se-
rão realizadas pela instituição
financeira. E com a iniciativa,
a empresa passa a fazer frente
também na área esportiva ao
Bradesco, que há um ano é pa-
trocinadora da Confederação
Brasileira de Rúgbi (CBRu) e
que tem o Rúgbi em sua estraté-
gia de negócios. Além das ex-
pectativas de expansão da mo-
dalidade no mercado brasilei-
ro, outro motivo que atraiu os
investimentos de ambas as
companhias é que o Rúgbi en-
trará para o rol de esportes
olímpicos a partir dos Jogos no
Rio de Janeiro, em 2016.

Mas além do Brasil, a investi-
da do HSBC abrange outros qua-
tro mercados com economias
ascendentes, que são Argenti-
na, México, China e Índia.
"Apesar de estar voltado ao es-
porte, estes investimentos são
de negócios e o objetivo é que
eles atendam às necessidades
do banco em escala global, re-
gional e local", afirma Gilles
Morgan, diretor de marketing
e patrocínios do HSBC. Segun-
do o executivo, a instituição fi-
nanceira ainda não fechou as
ações que serão realizadas no

país pois ainda está “avaliando
as oportunidades no Brasil”.

Uma mostra do maior inte-
resse dos brasileiros por esse es-
porte está na audiência dos jo-
gos da modalidade transmiti-
dos pelo canal ESPN no país.
Na última Copa do Mundo de
Rugby, encerrada no mês passa-
do, 4,2 milhões de pessoas as-
sistiram o torneio, um aumen-
to de 40% em relação à audiên-
cia do canal durante a edição
de 2007 do evento. O cresci-
mento, entretanto, era para ser

maior se o Mundial deste ano
não estivesse ocorrido na Nova
Zelândia, o que fez os jogos se-
rem transmitidos para o Brasil
durante a madrugada.

Alinhado aos negócios

De acordo com Jorge Nasser, di-
retor de marketing do Brades-
co, três características do Ru-
gby integram hoje as ações de
endomarketing da companhia,
que são força, agilidade e estra-
tégia. “A oportunidade de cres-
cimento é o que norteia as ações

do banco e o Rugby está total-
mente integrado a esse cená-
rio”, diz Nasser, que afirma que
as iniciativas do banco junto ao
esporte vão aumentar em 2012
devido à ocorrência dos Jogos
Olímpicos em Londres.

Sobre a concorrência do HS-
BC no esporte, o executivo afir-
ma que “é salutar que mais em-
presas nesse segmento pois o
país carece de investimentos
privados”.

O Bradesco enfrentará uma
concorrente experiente na área
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Jogos Olímpicos impulsionam prática do esporte
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Wal-Mart oferece entrega gratuita para
rivalizar com Amazon.com e Best Buy

AERONÁUTICA

Alcoavai fornecer ligas de alumínio para
fuselagem de aeronaves da Embraer
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Rúgbi vira
novo campo
de batalha
entre bancos

Rúgbi entrará para o rol de
esportes olímpicos no evento
do Rio de Janeiro, em 2016

A Embraer e a Alcoa fecharam uma parceria para que a empresa

americana forneça ligas de alumínio para que a brasileira

desenvolva novas fuselagens e asas para seus aviões. Em junho,

a Alcoa lançou uma série de soluções aeroespaciais, incluindo

novas ligas e tecnologias estruturais, que têm como objetivo reduzir

o peso e os custos de produção e manutenção das aeronaves.

“Assim que houver um número
suficiente de apaixonados
pelo rúgbi no Brasil, eventos
de classe mundial como
o HSBC Sevens World Series
poderão ser sediados no país”

O Wal-Mart está oferecendo entregas gratuitas para as compras de

produtos eletrônicos acima de US$ 45 até 19 de dezembro, à medida

que a maior varejista do mundo tenta conquistar consumidores

e rivalizar com Amazon.com e Best Buy na temporada de compras de

fim de ano nos EUA. A Best Buy, maior cadeia de eletrônicos do país,

também vai oferecer entregas gratuitamente até 27 de dezembro.

Nos últimos quatro
anos, número de
praticantes de rúgbi
aumentou 19%,
chegando a 5 milhões
em todo o mundo.
No Brasil, crescimento
foi de 100% no
mesmo período

EMPRESAS

HSBC investirá R$ 420 milhões até 2014

no esporte e terá como rival o Bradesco,

patrocinador da confederação brasileira

Brasil éumdos paísesque

lideramaexpansão global

depraticantesdo rúgbi

RUGBY NO BRASIL

Fonte: IRB

Dados dos últimos quatro 
anos mostram a rápida evolução 
do esporte no país

2007 2011
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