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9ine vai ao mundo
com a Microsoft
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Acordo cria plataforma de branded experience
para a Copa de 2014

a

Divulgação/PAT DENTON

é

o

tig

ar

st
e

de

Holland, Ronaldo e Sorrell querem transformar a Copa em uma experiência viva para ser desfrutada

dor disse, por sua vez, que a recepção das
pessoas à nova proposta foi boa em Cannes.
Martin Sorrell comemorou a evolução
da 9ine, que atualmente ostenta sete clientes e 12 atletas sob sua tutela. E também
elogiou a performance do ex-jogador no
campo dos negócios. “Ronaldo é um dos
maiores atletas do mundo que está construindo uma carreira. Ele é o melhor embaixador para o marketing esportivo e o

entretenimento”, afirmou. Perguntado se
a participação de empresas tecnológicas
como Google na indústria da comunicação tem de fato conquistado mais relevância, Sorrell comentou que corporações como Microsoft estão mais agressivas nesse
campo. E realmente ampliam seu espaço
no marketplace. Para ele, as empresas tecnológicas como Facebook estão trazendo
mais equilíbrio ao cenário.
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seja uma curadora. Ou seja, que ofereça
workshops e trabalho de consultoria a marcas interessadas em aprimorar suasmensagens para o público da Copa. A Microsoft entra com a expertise adquirida em
um variado campo de atuação na área de
tecnologia, além de oferecer seu portfólio
de produtos, entre eles Xbox, MSN e Skype.
Isso quer dizer que dependerá do cliente
a construção de uma estratégia que envolva a inteligência da 9ine em marketing
esportivo e entretenimento e determine
os produtos da gigante tecnológica a serem utilizados.
Holland destacou que a parceria está no
início de uma jornada de escala global. E
afirmou que Ronaldo é peça-chave nesse
processo. Em seu blog, Holland salientou
que a plataforma criada pretende transformar a Copa em uma experiência viva para
ser desfrutada, no trabalho ou em casa, por
mais de dois bilhões de pessoas que utilizam os produtos da Microsoft. O ex-joga-
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alco para grandes campanhas globais
por conta de seu festival, Cannes foi o
espaço escolhido pela 9ine para apresentar oficialmente ao mercado na semana
passada mais uma parceira de negócios, a
Microsoft. O local caiu como luva para as
novas ambições da empresa comandada
por Ronaldo Nazário. Afinal, Cannes é, por
sete dias, o epicentro da indústria da comunicação. E a 9ine fechou com a Microsoft um acordo global que mira a Copa de
2014, a que acontece no Brasil.
Essa parceria permitiu a criação de uma
plataforma voltada para oferecer a melhor
experiência para marcas e para o público
com vistas ao Mundial. Essa proposta de
construir casos de branded experience foi
apresentada a executivos internacionais,
que tiveram encontros exclusivos com Ronaldo, Frank Holland, vice-presidente da
Microsoft Advertising, e Martin Sorrell, CEO
do Grupo WPP, sócio na 9ine.
A ideia é que a empresa de Ronaldo
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Por Lena Castellón lcastellon@grupomm.com.br, de Cannes

Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 34, n. 1515, p. 19, 25 jun. 2012.
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