
Novos jogadores em campo 
Desafios como o consumo do esporte em novas telas e a valorização do mercado 

de futebol estão na mira das agências de publicidade e de marketing esportivo 

Por FERNANDO MURAD fmurad@grupomm.com.br 

Oque a volta de Ronaldo ao futebol bra-
sileiro para defender o Corinthians, 

em 2008, tem a ver com o mercado de 
comunicação? Rick Dudley, presidente 
e CEO da Octagon Worldwide, uma das 
mais famosas dentre as especializadas 
em marketing esportivo, explica: o mo-
vimento foi emblemático porque mos-
trou como o marketing, aliado ao bom 
momento econômico do País, pode aju-
dar os clubes a contratarem jogadores de 
nome e a manterem jovens promessas 
como Neymar e Ganso. Além disso, com 
craques disputando os campeonatos in-
ternos, surgem mais oportunidades de as 
marcas encontrarem um meio de intensi-
ficar seu contato com o público. 

A volta do Fenômeno foi a primeira 
de uma leva. Depois, vieram Adriano 
(para o Flamengo e, num segundo mo-
mento, Corinthians), Roberto Carlos (Co-
rinthians), Rivaldo e Luis Fabiano (São 
Paulo), Ronaldinho Gaúcho (Flamengo) 
e Fred (Fluminense). Esse movimento 
não é exclusivo do Brasil. Atinge outros 
países do Bric. Na Rússia, por exemplo, 
o Anzhi Makhachkala tirou o camaro-
nês Samuel Eto'o da Inter de Milão e o 
pentacampeão Roberto Carlos do Co-
rinthians. "À medida que o dinheiro se 
divide pelo mundo, mais jogadores vol-
tarão a seus países. Os mercados emer-
gentes vão continuar atraindo grandes 
craques", afirmou Dudley, participan-
te do painel da Soccerex que debateu o 
papel das agências de publicidade e as 
especializadas em marketing esportivo 
no Brasil dos megaeventos esportivos. 

Para o executivo, a globalização do mer-
cado (desconcentrando a presença dos 
grandes nomes na Europa) é um dos três 
fatores que nortearão o mundo do futebol 
nos próximos anos. Os outros dois são a 
mudança do consumo de esportes com a 
chegada de novas telas junto com a tradi-
cional TV, o que gera novas oportunida-
des de comunicação com o público; e o 
aumento do apelo do esporte bretão nos 
Estados Unidos. "O futebol será o tercei-
ro esporte mais popular dos Estados Uni-
dos até 2014. A Fox Sports pagou US$ 650 
milhões pelos direitos das próximas Co-
pas. E muito dinheiro e eles não gastariam 
se não enxergassem vantagem" analisou. 

Ainda segundo Dudley, cuja empresa 
atende oito dos 30 maiores patrocinado-
res esportivos mundiais — e é responsá-
vel por ajudar a aplicar uma verba de US$ 
3 bilhões -, a Copa do Mundo e a Olim-
píada devem gerar impactos de US$ 105 
bilhões no País. "Os números são de tirar 
o fôlego. Estou confiante que o Brasil vai 
estabelecer um benchmark da evolução 
da globalização do futebol. O fato de se-
diarem estes grandes eventos transformou 
São Paulo e Rio de Janeiro no epicentro 
para as marcas que querem se estabele-
cer. Será uma grande oportunidade para 
clubes e ligas se desenvolverem" aponta. 

Força brasileira 
Estes grandes eventos, na opinião de 

Nizan Guanaes, chairman do Grupo ABC, 
que também participou do debate, são uma 
ótima oportunidade para as agências brasi-
leiras mostrarem seu valor, apesar de ainda 

Guanaes: Brasil é craque em publicidade, mas ainda precisa se fortalecer em marketing esportivo 

não serem craques em matéria de marke-
ting esportivo. "Este momento é desafiador 
e interessante para nós. Tenho certeza que 
no mercado de esportes vai acontecer co-
mo no futebol. Não inventamos o esporte, 
mas quando jogamos como sabemos, nós 
ganhamos" afirmou, referindo-se ao fato 
de o futebol ter sido criado por ingleses. 

Para Guanaes, a melhor estratégia pa-
ra as agências de publicidade realizarem 
um grande trabalho para seus clientes du-
rante o megaevento esportivo é fazer de 
tudo, menos ser uma agência tradicional. 
"O Brasil é forte em futebol e em publici-
dade, mas em marketing esportivo ainda 
não somos o jogador que temos o poten-

cial de ser. Definitivamente não sou es-
pecialista, mas estou disposto a trabalhar 
com os especialistas em esporte pois eles 
não sabem trabalhar com o brasileiro" de-
clarou. Ele acrescentou que não se enver-
gonharia de procurar a expertise das es-
pecializadas de fora que estão chegando 
ao País (a Octagon, por exemplo, reabriu 
sua operação no Brasil este ano, compran-
do uma agência). 

Veja a entrevista com Nizan 
Guanaes no site 
meioemensagem. com. br ou 
fotografe o código ao lado com o 
celular (mais instruções à pág. 4). 

FUTURO 

Após a Copa, qual será o legado? 
Preocupação com andamento de obras não pode deixar de lado 

projetos sociais e a imagem que as cidades-sede vão passar ao mundo 

Que estádios estão seguindo o cro-
nograma das obras? Metrôs, ôni-

bus vão dar conta dos turistas que virão 
para a Copa? E os aeroportos, vão aten-
der à demanda? Essas são as perguntas 
que inundam diariamente reportagens 
na mídia. No entanto, não podem ser o 
único centro das discussões da Copa do 
Mundo do Brasil. Diogo Jurema, geren-
te de projetos da TSE Consulting, con-
sultoria sediada na Suíça, palestrante de 
um dos painéis da Soccerex, foi categó-
rico: estádios e obras viárias sempre fi-

cam prontos dentro do prazo e de acor-
do com requerimentos técnicos. "O fo-
co das cidades-sede deve ir além dessas 
estruturas. Deve ser em algo mais abs-
trato, o legado social" defendeu. 

Para ele, as principais questões que 
deveriam estar sendo levantadas pelas 
cidades-sede são programas sociais e eco-
nômicos, além de cuidados a respeito da 
imagem que se quer passar. "O que está 
sendo feito para promover a cidade inter-
nacionalmente?" questionou. 

De acordo com Jurema, as cidades-

-sede brasileiras ainda estão agindo de 
forma muito tímida nesse sentido. "Em 
2008, o Brasil ganhou o direito de sediar 
a Copa e só em 2010 foram criadas, em 
sua maior parte, as secretarias extraor-
dinárias da Copa. Tem de haver políti-
cas de alavancagem dos programas já 
existentes em diferentes áreas, com a Se-
cretaria da Copa trabalhando de forma 
integrada com as secretarias de Educa-
ção, Cultura, Desenvolvimento Econô-
mico, Planejamento. Desenvolver para 
o pós-Copa um calendário de eventos 

que atendam as estratégias e objetivos 
da cidade" alertou. 

Quando a Copa acaba, lembra Jure-
ma, os olhos do mundo voltam-se ime-
diatamente para a próxima sede, no caso, 
a Rússia. "Se estas cidades não trabalha-
rem a comunicação internacional agora, 
vão deixar de ganhar" disse. Ele cita o ca-
so da Alemanha, que recebeu a Copa do 
Mundo em 2006. "Já havia uma imagem 
consolidada de país organizado. Por con-
ta disso, qual foi o slogan deles? Um lu-
gar de fazer amigos" apontou. 

Em um workshop para a apresentação 
das 12 cidades-sede brasileiras, praticamen-
te todas se concentraram no andamento 
das obras. Muito pouco foi dito sobre lega-
do social. Quando o assunto era abordado, 
foi focada a qualificação de profissionais das 
mais diversas áreas como taxistas, médicos, 
policiais etc. Sobre a imagem que cada ci-
dade quer deixar e o que está sendo feito 
para isso, quase nada foi falado. 

Teresa Levin 
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