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O
s preparativos
para a Copa de
2014 e a Olim-
píada de 2016
aqueceram o

mercado de eventos esportivos
no Rio de Janeiro, sede do Co-
mitê Olímpico Brasileiro
(COB). Por conta das instala-
ções em reforma e dos investi-
mentos em infra-estrutura, o
Rio recebe cada vez mais pro-
vas e competições esportivas,
que atraem prestadores de ser-
viços para a cidade. Com isso,
consultorias de negócios tam-
bém expandiram suas áreas de
atuação para o esporte e a de-
manda por capacitadores de
pessoal também está em alta.

“A gestão dos negócios do
esporte também passa por um
período de profissionalização,
com a presença de grandes
empresas no mercado e expe-
riência internacional aplicada
ao mercado brasileiro. Isto faz
com que o esporte ultrapasse a
fronteira do lazer e do entrete-
nimento e ingresse em uma in-
dústria que movimenta bilhões
anualmente”, avalia o consul-
tor da Trevisan, Edson Cunha.

Cunha lembra que o espor-
te é um canal “muito interes-
sante” para veiculação de
marcas e associação com pro-
dutos, por meio de patrocínios
de times e equipes e eventos,
nos quais a marca do apoiador

estará ligada a conceitos de
saúde, superação e perfor-
mance. Até 2014, ele prevê que
sejam realizados cerca de 40
eventos por ano, movimen-
tando R$ 60 milhões e geran-
do120 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 da X3M, o fato de os espor-
tes envolverem emoção e pai-
xão agrega valor aos serviços. 

ESTRATÉGIA. “É uma excelente
plataforma de desenvolvi-
mento de estratégias específi-
cas. Auxilia no posicionamen-
to de marca, fortalecimento de
relacionamento, fidelização
do cliente, incentivo ao públi-
co interno e geração de negó-
cios, investimento baixo para
um alto retorno e incremento
do consumo. Além disso, é um
excelente conteúdo que gera
mídia espontânea qualificada,
associa a marca a valores posi-
tivos que o esporte transmite”,
analisa Fonseca.

No entanto, ele alerta que é

preciso tomar cuidados como
em qualquer outro negócio. É
necessário fazer análises de in-
vestimento, pay back (cálculo
do tempo entre o investimento
inicial e o retorno), fornecedores
e pensar qual será o foco estraté-
gico de diferenciação. Fonseca
ressalta que o mercado tende a
ser um pouco sazonal. Grandes
eventos, como Copa do Mundo,
Olimpíadas e Jogos Panameri-
canos esquentam demais o
mercado, mas em momentos de
crise, o primeiro investimento a
ser cortado das grandes empre-
sas são os relacionados a even-
tos. O marketing mais adequado
é mostrar que o segmento es-
portivo é atualmente um dos
que mais cresce e que o merca-
do já percebeu que as estraté-
gias de investimentos em espor-
te são sinônimos de sucesso.

“A X3M cresceu mais rápido
que imaginávamos. A empresa
dobra de tamanho a cada ano.
Desde que inauguramos, já tri-
plicamos todas as metas estipu-
ladas no nosso plano inicial. Is-

so tende a aumentar ainda mais
nos próximos anos em virtude
dos jogos olímpicos e copa do
mundo. Este ano nos surpreen-
deu, não pelo crescimento de
patrocinadores, que já era espe-
rado, mas pela diversificação de
produtos. Reforçamos os patro-
cínios 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.

O Hotel Mar Palace, no Rio
de Janeiro, decidiu investir fir-
memente no segmento. O di-
retor, Raphael Pazos, conta
que teve a iniciativa quando
percebeu uma carência no
mercado de facilidades para
quem viaja a fim de participar
de uma prova ou competição
esportiva. “Procurei oferecer
diferenciais para que o hotel
se tornasse referência entre os

atletas. Além da minha obser-
vação e de outros atletas ami-
gos, pesquisei o número mé-
dio de provas durante o ano na
cidade e o retorno do investi-
mento na criação e desenvol-
vimento 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 Marcia Fer-
reira. Marcia 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.

LUCRATIVIDADE. A estratégia au-
mentou em 40% a lucratividade
do hotel, comemora Pazoz, que
diz que o esperado para o fe-
chamento 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 do
crescimento médio de ocupa-
ção 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,
Claudio Sarmento, transfor-
mou o que era um hobby em
uma atividade profissional
desde 2009. A empresa, que faz
assessoria de eventos, passou a
organizar um campeonato es-
tadual de motovelocidade. A
cada ano, Sarmento busca am-
pliar o evento, com a participa-
ção de mais patrocinadores e
apoiadores. O crescimento, se-
gundo ele, tem sido de cerca de
20% ao ano. Já para 2012, com
futuras novas parcerias fecha-
das, a expectativa é crescer cer-
ca de 40% em faturamento e
acrescentar cinco etapas.

“É um mercado em cresci-
mento e o retorno do investi-
mento, muitas vezes, não é ime-
diato. É preciso estar atento aos
patrocinadores pois os eventos
movimentam dinheiro e não dá
para fazer nada sem o apoio de-
les. Se você tiver isto bem escla-
recido, aí a coisa anda. Todo o
investimento em marketing se
dá na própria prova e com o ma-
rketing de relacionamento que é
possível ser desenvolvido nestas
ocasiões. É só investir nos con-
tatos feitos. Em 2011 tivemos
também o apoio da Suderj e do
governo do estado”.

Esportes impulsionam serviços

EVENTOS ESPORTIVOS -  Até 2014, cerca de 40 eventos devem ser realizados por ano, movimentando R$ 60 milhões e
gerando 120 mil empregos, afirma consultor. Oportunidades são variadas, mas dependem de estudos sobre os atletas

BERNARDO FONSECAASSINA
PROPRIETÁRIO DA X3M

É um excelente conteúdo que gera mídia
espontânea qualificada, associa a marca a
valores positivos que o esporte transmite.”
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Começa nesta
terça-feira (10)
mais uma edi-
ção do Fashion
Rio, apresen-
tando as novi-
dades da moda
para o próximo
inverno. O tema
será “Sou Rio,
essa bossa é
nossa”. Este ano as marcas patrocinadoras
e parceiras são Sesi, Senai moda, Firjan,Se-
brae, O Boticário, Melissa, Coca-Cola, Ipane-
ma, HP, Hering, Grupo Godoy, Porto Seguro,
Prefeitura do Rio de Janeiro, Riotur, Governo
do Estado do Rio de Janeiro, Pier Mauá Tex-

brasil, Abit e
Apex. O Boticá-
rio estreia como
patrocinador ofi-
cial e terá um
lounge aberto
ao público que
visitar o Pier
Mauá. Já a Co-
ca-Cola, pela 3ª
edição conse-

cutiva, será responsável pela coleta seletiva
da semana de moda carioca. Em paralelo,
acontece o salão de negócios Rio à Porter,
no palacete em Botafogo que pertenceu à
família Guinle Paula Machado –, hoje Casa
Firjan da Indústria Criativa.

Esta coluna é uma realização da ABAP-Rio (Associação Brasileira de Agências de Publicidade - capítulo Rio - www.abap-rio.com.br)
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A Heads vai mudar de sede em breve. Quais os
planos para o Rio de Janeiro em 2012?

Mudaremos para uma sede própria no próximo
mês. Nosso plano é continuar crescendo de
forma consistente e constante.

Quantas pessoas atuam no Rio e quais os prin-
cipais clientes?

Nossa equipe no Rio possui 42 pessoas que
atendem as seguintes marcas: Petrobras, grupo
Lance!, shopping RioSul, Ampla, Supervia,
Norge, Remax, Hemorio e Fagga. 

Como você avalia as perspectivas da área de
comunicação em geral no Rio hoje?

O Rio é um local especial, com excelentes
oportunidades para a nossa atividade. Nosso
desafio é continuar participando das principais
oportunidades. 

Dos clientes que a agência atende no Rio, quais
os que mais se fortalecerão com os eventos
que estão vindo, como Olimpíadas e Copa?

Teremos oportunidades para todos os nossos
clientes. E isso acontecerá de maneiras
distintas, respeitando as estratégias de cada
marca.

Como será 2012 para a Heads?
Ao que tudo indica, será um ano de muito
trabalho e boas oportunidades. Estamos
otimistas com 2012.

Conde na
Casa da
Criação
Ronaldo Conde, que
deixou em março de 2010 a
sociedade com Gustavo
Bastos na 11:21, chega hoje
à Casa da Criação como
diretor associado. Ele
atuará principalmente em
novos negócios e
eventualmente na criação,
principalmente em
projetos de prospecção.
Conde começou sua
carreira como jornalista, e
no início dos anos 70
tornou-se redator e diretor
de criação da Grant
Advertising. Passou por
Lindas, MPM, Almap-Rio,
Pubblicità & Esquire e V&S.
Depois disso, deixou a
criação para ser vice-
presidente executivo da
Quê Comunicação, de
onde saiu em 2005 para
criar a 11:21. Noel De
Simoni, sócio e diretor
geral da Casa da Criação,
diz que Conde ajudará a
empresa a crescer em 2012.

SOU RIO, ESSA BOSSA É NOSSA?

claudia@claudiapenteado.com.br

Pessoas - O diretor de arte Leonar-
do Nicolay volta à Criação da Staff
na equipe on-line e fazendo dupla
com o redator Ricardo Haute-
questt, o Jota. Ele estava na Publici-
dade Interativa.

Pessoas 2 - O escritório da F/Nazca

no Rio contratou o assistente de di-
reção de arte Raul Taborda e Priscila
Motta, que passa a supervisionar a
conta do Carrefour.

Pessoas 3 - Luiz Nogueira, que du-
rante 23 anos comandou a criação
da McCann-Erickson no Rio de

Janeiro, agora é diretor de propagan-
da e design da Central Globo de Co-
municação (CGCom), sob o com-
mando de Luís Erlanger. Nogueira co-
mandará os gerentes de propagan-
da Marcos Pedrosa e Andrea Couto
e o gerente de design Alexandre Pit.
Ele estava na GuanabaraBrazil.

TV - O blog Mais ou Menos Isso
(www.maisoumenosisso.com.br),
criado há cerca de um ano pelos
redatores Leo Valpassos da Staff e
Lucas Ribeiro da Loja Comunicação,
integra a nova temporada do Es-
quenta!, apresentado pela Regina
Casé, na Globo. 

MIX
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10 ainda disputam Vale
Dez agências permanecem na concorrência pela conta publicitária da Vale. Quando se esperava o anúncio
de cinco finalistas, as 10 classificadas foram convidadas a rever suas propostas fazendo ajustes ao padrão

da marca e à verba de US$ 15 milhões proposta no exercício. Africa – que tem a conta -, DPZ, Euro
RSCG/Contemporânea, Giovanni+Draftfcb, JWT, Leo Burnett Tailor Made, Lew,Lara\TBWA,

Neogama/BBH, Publicis e WMcCann reapresentaram suas campanhas, algumas com maiores ajustes que
outras, e aguardam os próximos passos do cliente. 

Gabriela Duarte,
diretora geral da Heads
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Text Box
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 9 jan. 2012. Seu Negócio, p. B-12.




