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I ntitulada como a "maior plataforma de 
I negócios do futebol em todo o mundo" 
a Soccerex ocupará o Forte de Copacaba
na, no Rio de Janeiro, nesta semana, com 
uma feira, seminários e workshops vol
tados para o mundo do futebol. Mais de 
quatro mi l profissionais, incluindo repre
sentantes brasileiros e estrangeiros, es
tão inscritos no evento que acontece pela 
segunda vez no Brasil e terá outras duas 
edições até a Copa do Mundo de 2014. 

A Soccerex é a única arena para deba
tes e fomentos de negócios relacionados 
ao futebol que reúne em um mesmo es
paço o alto escalão da Fifa, presidentes 
dos maiores clubes do mundo, empre
sários de atletas e patrocinadores, entre 
outros profissionais do mundo da bola. 
Na edição deste ano, estão participan
do mais de 50 representantes da Fifa, 
250 de clubes de futebol e federações e 
mais de 400 profissionais de imprensa. 
Com isso, cem países estão representa
dos no encontro. 

A convenção deste ano cresceu entre 
15% e 20% em relação ao ano passado e 
vai reunir mais de 200 expositores, sen
do 38% brasileiros e 62% estrangeiros. 
O potencial de negócios do evento é ex
tremamente relevante: segundo Duncan 
Revie, CEO da Soccerex, a expectativa é 
que a edição de 2011 gere um volume 
de negócios entre R$ 170 milhões e R$ 

180 milhões. No ano passado, uma pes
quisa pós-evento indicou que foram re
alizados R$ 150,5 milhões em negócios, 
sendo que, deste montante, R$ 54,7 m i 
lhões foram movimentados no Brasil. 

"A Soccerex é uma plataforma sensa
cional para maximizar o potencial dos 
negócios do futebol. É um grande even
to que reúne delegados de todas as par
tes do mundo que estão aqui para apren
der sobre o Brasil. É uma extraordinária e 
única oportunidade para os negócios do 
futebol no Brasil" destacou Revie, que, 
nos últimos 16 anos, já promoveu outras 
25 edições da convenção global em todo 
o mundo, atraindo mais de 28,5 mi l parti
cipantes de 120 países nestes encontros. 
O palco para negócios do futebol mon
tado no Rio envolve um mercado para 
lá de lucrativo: segundo estimativas, o 
montante anual movimentado pelos ne
gócios do futebol é de R$ 53,8 bilhões. 

A X Y Z Live, empresa do Grupo ABC, 
é parceira da Soccerex na realização da 
convenção no Brasil, que, entre outras 
atrações, contará com um workshop co
mercial de clubes e um sobre as cidades-
sede da Copa de 2014; um painel sobre o 
papel das agências em megaeventos es
portivos; um sobre gerenciamento, mar
keting e direito esportivo, e um grande 
debate sobre futebol. Entre os nomes 
confirmados no evento estão o gover

nador do Rio de Janeiro Sérgio Cabral 
que fará a abertura da Soccerex ao lado 
de Tony Mart in , CEO da convenção, e 

de Mário Jorge Lobo Zagallo, ex-técnico 
e jogador da seleção brasileira que será 
homenageado nesta segunda-feira, 28, 
com o Troféu João Havelange, em um 
evento no Copacabana Palace. 

Nos dois primeiros dias, a Soccerex 
contará com um Festival de Futebol nas 
areias de Copacabana, reunindo entre
tenimento e uma competição com cra
ques mundiais. Entre os nomes confir
mados nesta competição estão Zetti , 
Aldair, Juninho Paulista, Valderrama e 
Ruud Gull i t . Também part ic ipam dos 
debates Lorenzo Perales, diretor de par
cerias do Real Madrid, Michele Ferraris, 
gerente de produto Milan Junior do AC 
Milan, e Claus-Peter Mayer, vice-presi
dente de marketing esportivo global de 
futebol da Adidas. 

A secretária estadual de esportes e la
zer Márcia Lins antecipou que a inten
ção do governo do Rio é tentar manter 
um vínculo com a convenção mesmo 
após a Copa de 2014. "Vários exposito
res que vêm para cá estão se instalan
do aqui, trazendo negócios e tecnologia 
que não tínhamos ainda. Por isso, que
ro criar com a Soccerex um circuito, um 
vínculo, que seja permanente depois da 
Copa" disse. A partir de 2015, a conven
ção global de negócios do futebol passa 
a acontecer na Rússia, próximo país a 
sediar a Copa do Mundo após o Brasil. 

Apoiador de mídia do evento, o Meio 
& Mensagem terá um estande em local 
estratégico da feira e distribuirá a edição 
especial Oportuniades da Copa (Brazil 
World Cup Opportunities) para os mais 
de quatro mi l delegados participantes. 
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