
Agência de branding da Copa negocia com clubes 
Works Brasil fará vídeo institucional do Flamengo e deve explorar oportunidades na arena do Palmeiras 

Achegada ao Brasil da agência britâni-
ca de branding e experiência de mar-

ca Works ocasiona diversas reuniões com 
clubes e federações de futebol e outros 
esportes. As conversas já envolveram al-
guns dos principais clubes do País e um 
projeto depende apenas de assinatura pa-
ra sair do papel: um documentário sobre 
a história do Flamengo, com versões em 
quatro línguas. "Também estamos tra-
balhando para criar um museu, e uma 
versão itinerante que iria para outras re-
giões, especialmente o Nordeste, onde o 
clube tem muitos fãs", revela Fábio Inte-
raminense, um dos sócios locais do ne-
gócio ao lado de Adilson Tavares e Davis 
Tenório, que se reportarão a Roy Webber, 
CEO das operações britânica e brasileira. 

É com ações pontuais como esta que a 
empresa pretende se estabelecer no Bra-
sil, visando projetos maiores que envol-
vam de reposicionamento de marca dos 
times de futebol, a exploração de opor-
tunidades de comunicação em arenas 
que estão sendo construídas. Sobre isso, 
a Works já conversa com o Palmeiras e a 
WTorre (responsável pela construção da 
arena do clube). Em pauta, um projeto de 
ambientação de um museu do time pau-
lista, além de outras iniciativas como si-
nalização do estádio. 

rá experiências interativas e exposição de 
objetos do cantor. Interaminense reitera 
que a empresa não atua em frentes co-
mo negociação de patrocínios ou agen-
ciamento de carreira de atletas. 

A meta da Works Brasil é faturar R$ 20 
milhões no primeiro ano, atendendo de 15 
a 20 marcas, entre clientes corporativos, 
clubes e federações. E chegar a R$ 35 mi-
lhões no segundo ano, com atendimento 
a 30 clientes. No Reino Unido, a empre-
sa tem 23 funcionários e faturamento de 
R$ 21 milhões. Ou seja: a operação bra-
sileira deverá ultrapassar a matriz já no 
segundo ano de atuação. 

Felipe Turlão 

tiva da Works é se diferenciar por conta 
de sua atuação em três segmentos dife-
rentes. O primeiro deles é o de branding. 
"Isso inclui ações de ativação, marketing 
promocional, e o chamado event dressing, 
que é a aplicação de um conceito em um 
evento" descreve Interaminense. 

O segundo braço é o de criação e pro-
dução de eventos e o terceiro de motion, 
que compreende produção audiovisual, 
com efeitos que vão de animações digi-
tais e em 3D à interatividade em touch 
screen. O primeiro projeto nessa esfera 
não tem a ver com esportes: é a apresen-
tação em vídeo da exposição Elvis Expe-
rience Tour, um evento da 2share que te-

Além disso, é de se imaginar que a em-
presa, que foi responsável pela sinaliza-
ção de ruas, estádios e eventos e do de-
sign dos ingressos da Copa do Mundo da 
África do Sul em 2010, possa repetir o pro-
jeto no Brasil em 2014, mas seus executi-
vos não falam sobre o assunto. A Works 
foi responsável também pelo design e 
branding de oito das últimas 12 finais da 
Uefa Champions League e trabalha tam-
bém para a NBA e para as federações in-
ternacionais de atletismo, rúgbi e vôlei. 

Tanto interesse no Brasil, segundo 
Webber, tem a ver com o momento pe-
lo qual passa a Europa. Abrir o segun-
do escritório da rede no País é uma saí-
da. "Há um potencial imenso. Estádios 
sendo construídos e outros que preci-
sam ser melhorados. Além disso, os clu-
bes brasileiros aceitam conversar sobre o 
que pode ser feito. Se eu for bater à por-
ta do Manchester United, na Inglaterra, 
por exemplo, eles vão dizer que já existe 
alguém fazendo tudo, o que é verdade" 
pontua o executivo britânico que, antes 
de fundar a Works há 23 anos, foi com-
positor de músicas e designer na televi-
são. Ele diz que a empresa vai estabele-
cer em breve seu terceiro escritório, nos 
Emirados Árabes Unidos. 

Em meio a tantos players, a expecta-
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 34, n. 1517, p. 24, 9 jul. 2012.




