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Proximidade da Copa do Mundo e das Olim-
píadas em solo brasileiro aquecem um mer-
cado de agências de marketing esportivo e 
incentivam profissionalização do setor 

POR VANESSA GONÇALVES*, SUBEDITORA DE PORTAL 

A confirmação de que o Brasil será sede da Copa do Mun-
do de 2014 e dos Jogos Olímpicos de 2016 impulsionou 
o surgimento de diversas agências especializadas em 
planos de marketing ligados aos esportes: o chamado 
"marketing esportivo". Com pouca tradição no ramo, o 
Brasil se prepara para se especializar nessa área e brigar 
de igual para igual com as empresas internacionais que 
desembarcarão no país com as contas dos principais pa-
trocinadores das competições. 

As principais questões sobre o assunto buscam en-
tender se a eclosão dessas agências durará após os Jogos 
Olímpicos no Rio de Janeiro em 2016 e se o país apro-
veitará a chance de profissionalizar o esporte nacional e, 
assim, pautar o crescimento dos valores investidos em 
marketing no setor, equiparando o país aos Estados Uni-
dos ou aos gigantes europeus. 

Segundo Anderson Gurgel, especialista em comunica-
ção esportiva, embora existissem algumas agências de 
marketing esportivo no Brasil, como a Brunoro Sports Bu-
siness, a Traffic Sports e a Koch Tavares, tratava-se de um 
mercado muito pequeno e pouco dinâmico, até porque o 
esporte profissional ainda está muito atrelado a cartolas 
ou famílias influentes, o que barrou o avanço do setor. 

"Com a vinda dos megaeventos para o Brasil - e o 
aquecimento econômico do país -, o mercado se movi-
mentou, principalmente porque a Fifa e o Comitê Olím-
pico Internacional (COI) trarão seus parceiros de fora, o 
que aumenta a concorrência", revela. 

Sendo assim, o especialista em comunicação esporti-
va observa que o novo cenário apresenta mais empresas 
buscando consolidação e profissionalização para brigar 
por grandes projetos. Afinal, com o interesse interna-
cional pelo mercado brasileiro, o nível de competição 
também acaba crescendo. 

MERCADO NACIONAL 

Evandro Guimarães, diretor de operações da 9ine, con-
corda que os grandes eventos foram importantes im-
pulsionadores para o surgimento de novas agências de 
marketing esportivo, embora revele que o mercado na-

cional vinha em forte ascensão no setor, pois as empre-
sas já vinham investindo cada vez mais no esporte de 
maneira profissional e planejada, o que não ocorria com 
tanta frequência anteriormente. "Esse movimento tem 
sido muito positivo e importante para que tenhamos 
empresas e profissionais mais bem preparados." 

Complementando a ideia, Maurício Fragata, diretor-
-geral da One International Sports Business, afirma que 
o interesse de grandes grupos de comunicação ou agên-
cias internacionais de marketing esportivo no Brasil 
será responsável pela vinda de eventos menores para o 
país, porém não menos importantes, como, por exem-
plo, campeonatos mundiais de modalidades como nata-
ção, judô, que, de certa forma, "ajudam o país a se pre-
parar e a criar cultura de organização de eventos, bem 
como a entender as modalidades". 

Há 33 anos no mercado brasileiro, a Traffic Sports é 
uma das principais empresas do setor no Brasil e, devido 
a seu know-how, ressalta que o surgimento de agências 
tão focadas na Copa do Mundo e nos Jogos Olímpicos que 
acreditam que esses eventos poderão trazer muitos ne-
gócios para o país pode ser um equívoco. 

Steffano Ávilla, vice-presidente da empresa, afirma 
que "durante a Copa quem realmente vai se aproveitar 
dos negócios são os parceiros e patrocinadores da Fifa. 
Uma empresa que não é parceira da entidade não po-
derá anunciar, nem fazer promoção desses produtos em 
um raio de 2 quilômetros no entorno do estádio". Nesse 
contexto, Ávilla ressalta que essas novas agências, cujos 
clientes não são parceiros oficiais das entidades, terão 
que aproveitar para divulgar suas marcas de forma cria-
tiva, usando o clima do megaevento, não ele em si. 

PASSOS DO CRESCIMENTO 

Para evitar que o crescimento do marketing esportivo bra-
sileiro seja apenas uma "bolha" em razão dos eventos de 
2014 e 2016, é essencial que as empresas do setor incen-
tivem seu desenvolvimento, apresentando a seus clientes 
e parceiros projetos efetivos de patrocínio esportivo, não 
ações pontuais, cujo retorno é imediato e não duradouro. 

Nesse sentido, a Momentum Sports, com expertise inter-
nacional e com inserção no mercado brasileiro há poucos 
meses, tem buscado mostrar a seus clientes como investir 
em esporte e otimizar as ações com ativação de marca -
principal forma de maximizar o retorno do investimento. 

Gustavo Fonseca, diretor de marketing da empresa, 
exemplifica dizendo que, "se a empresa é patrocina-
dora dos Jogos Olímpicos, a marca aparece muito pou-
co. Sendo assim, cabe a ela comunicar para o público 
e seus clientes em todo o mundo que ela incentiva a 
competição, por meio de uma série de eventos e ações 
de ativação de marca para que esse investimento seja 
percebido e se transforme em resultado". 
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A BOLHA 
Para Anderson Gurgel, especialista 

em comunicação esportiva, o maior 

risco que o mercado brasileiro pode 

enfrentar com relação ao boom de 

agências ligadas ao market ing espor-

t ivo é de que o aquecimento do mer-

cado relacionado aos megaeventos 

se torne uma 'bolha' por não ter um 

plano de crescimento sustentável. 

Se as empresas nacionais em conjunto 

com as confederações não realizarem 

um trabalho sustentável, o legado 

de desenvolvimento de um mercado 

esportivo vai por água abaixo. "O gran-

de desafio das empresas nacionais é 

aproveitar essa chance para mudar a 

mentalidade, inclusive de seus parcei-

ros, porque senão viveremos o eterno 

modelo de ações pontuais, evitando 

que o marketing esportivo suba de 

patamar", completa. 

Maurício Fragata defende que as 
agências criem uma cultura de in-
vestimento multiesportes e não em 
só uma modalidade, como ocorre no 
Brasil com o futebol. "Temos modali-
dades campeãs como vôlei, basquete, 
atletismo, judô, natação, entre outras, 
que podem e devem ter investimen-
tos e ações de marketing", completa. 

Diante desse quadro, Steffano Ávi-
la diz que a Traffic vê nos megaeven-
tos uma oportunidade de aproveitar 
o ambiente das competições para fa-
zer negócios. "Por três meses o Bra-
sil vai parar, ou seja , todo mundo vai 
respirar Copa, então você tem que se 
beneficiar desse ambiente de mobi-
lização do país inteiro em volta de 
um evento esportivo." 

O panorama ideal é que as agências 
consigam ativar as marcas de seus 
clientes para 99,5% de brasileiros que 
estarão no clima dos eventos, mas que 
não terão acesso direto aos jogos em 
estádios e arenas esportivas. Esse é o 
público que as empresas não patroci-
nadoras da Copa e dos Jogos Olímpi-
cos precisam alcançar com criativida-
de e projetos bem delineados. 

PROFISSIONALIZAÇÃO: CHAVE DO SUCESSO 
A base para a consolidação do market-
ing esportivo está na profissionaliza-
ção das empresas responsáveis, bem 
como das entidades esportivas. O cres-
cimento conjunto dessas áreas poderá 
elevar o Brasil como potência no setor. 

"Sem dúvida, o Brasil tem potencial 
para se equiparar aos grandes países 
tradicionais no segmento. Por isso, a 
importância de profissionalizar cada 
vez mais o setor. A Copa do Mundo e as 
Olimpíadas serão fundamentais nesse 
processo, para que depois disso tenha-
mos um mercado no mesmo nível que 
países tradicionais em marketing es-
portivo", confirma Evandro Guimarães. 

Para Fragata, os eventos sediados 
no Brasil possibilitarão um amadu-
recimento de todos os envolvidos no 
marketing esportivo, de forma que 
possam se equiparar aos mercados 
internacionais. Porém, "isso deman-

da investimento não só por parte das 
empresas patrocinadoras e das agên-
cias. As entidades esportivas - clubes, 
times, federações e confederações -
também terão que se profissionalizar 
para atender a essa demanda", revela. 

Otimista com o cenário nacional, 
Gustavo Fonseca concorda com o im-
pulso causado pelos grandes eventos 
e diz que "isso vai ajudar a colocar 
o Brasil entre os países de primeiro 
mundo em negócios esportivos". 

FUTURO PÓS-EVENTOS 
As empresas do setor estão otimistas 
quanto ao legado dos megaeventos 
no Brasil e acreditam que serão res-
ponsáveis pelo fortalecimento desse 
tipo de trabalho no país, aumen-
tando os investimentos de médio e 
longo prazo em negócios do espor-
te. Dessa forma, as principais agên-
cias têm um foco além da Copa e 
dos Jogos Olímpicos. 

"Esses eventos são circunstanciais 
e consequência de um trabalho que 
nós pretendemos fazer a longo prazo 
para otimizar o relacionamento que a 
empresa tem com o esporte. Acredita-
mos que eles aumentarão o interesse 
das massas a longo prazo e as marcas 
que já estão no esporte terão a opor-
tunidade de fazer mais ações e inves-
timento, pois perceberão o valor que 
ele traz", comenta Gustavo Fonseca. 

Além disso, as agências apostam 
que o público brasileiro e as empre-
sas aumentarão seu interesse por 
outros esportes como vôlei, basque-
te, natação, atletismo e rugby. "Pen-
samos em começar a trabalhar com 
outros esportes que têm potencial 
para crescer e isso está 100% atre-
lado ao crescimento da economia 
do Brasil. Quanto mais a economia 
cresce, mais espaço haverá para ou-
tros esportes. O futebol vai perder? 
Provavelmente não. Acho que vai ser 
como um bolo e estará baseado pura 
e simplesmente na economia brasi-
leira", conclui Steffano Ávilla. • 
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Text Box
Fonte: Imprensa, São Paulo, ano 25, n. 280, p. 6-8, jul. 2012.




