
Realização de Mundial no Brasil e
crescimento econômico atraem
novos negócios para a área

Entre as áreas que mais se movi-
mentam e já garantem bons ne-
gócios em decorrência da esco-
lha do Brasil para sediar a Copa
do Mundo, e posteriormente a
Olimpíada, está o marketing es-
portivo. As oportunidades são
variadas. A Figer 360, união en-
tre as brasileiras Figer e 360
criada há um ano em função da
nova realidade do esporte no
país, é um exemplo dessa mu-
dança. A empresa fechou con-
trato com o Itaú, um dos patro-
cinadores do Mundial de fute-
bol, e está organizando pales-
tras em todas as cidades que re-
ceberão os jogos, para mostrar
aos clientes do banco as oportu-
nidades de negócios.

Mas a concorrência é acirra-
da, diz o diretor da Figer 360 e
vice-presidente do Instituto
Brasileiro de Marketing Espor-
tivo, Rafael Zanette. Com a es-
colha do Brasil, agências par-
ceiras de tradicionais patroci-
nadores do evento montaram
ou reforçaram a área de marke-
ting esportivo no país. Além
disso, várias operações foram
criadas para aproveitar as opor-
tunidades, afirma Zanette.
“Tem gente que só tem sede na
internet”, reforça José Estevão
Cocco, presidente da J.Cocco
Sportainment Strategy e da
Academia Brasileira de Marke-
ting Esportivo.

No mercado há cerca de 30
anos, o presidente da J. Cocco
estima que menos de 10% do
movimento gerado pela Copa
deve ficar com pequenas e mé-
dias empresas. Mas diz que,
ser muito proativa e criativa
são armas da menores que po-
dem levá-las inclusive a se tor-
nar uma fornecedora da pró-
pria Fifa. O melhor caminho
para as menores, acredita o em-
presário, é pesquisar no exte-
rior as ações que geraram no-
vos negócios.

Mas tanto Zanette quanto
Cocco não têm dúvidas de que,
passados os eventos mundiais,
o Brasil estará em outro pata-
mar no que se refere ao marke-
ting esportivo. Muitas empre-
sas que não investiam nessa ati-
vidade terão oportunidade de
verificar os resultados dessas

ações e passarão a incluir a ativi-
dade em seus planos de divulga-
ção. Além disso, acreditam, até
2016 vai haver uma depuração
nesse mercado, várias empresas
sairão e muitos departamentos
de marketing esportivo hoje for-
talecidos vão voltar a seu tama-

nho natural. Assim, haverá mais
oportunidades para as empresas
menores, acredita Cocco.

“As empresas que prevalece-
rem estarão muito mais profissio-
nalizadas, com gente que sabe o
que é marketing esportivo”, afir-
ma. Movimento neste sentido po-

de ser visto nos cursos de forma-
ção desses profissionais. Na ES-
PM, por exemplo, a busca pela es-
pecialização, que tem duração
de 18 meses, aumentou 30% e a
turma atual começa com 60 alu-
nos, informa a professora Claris-
se Setyon, coordenadora do cur-

“Tem gente
que só tem sede
na internet”

José Estevão Cocco
Presidente da J.Cocco
Sportainment Strategy
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Expectativa da Brindice é
de alta de 20% nas vendas

Alexandre Rezende

so de pós-graduação em Gestão
e Marketing do Esporte da ES-
PM. O curso de férias também te-
ve uma procura expressiva, com
50 inscritos.

“Há uma migração de profissio-
nais de várias áreas para o marke-
ting esportivo, que estão se apro-

fundando no tema”, afirma Mar-
cel Sacco, diretor do Banco de
Eventos, que realiza ações para a
Fifa em todo o país, entre elas a or-
ganização dos sorteios. De acordo
com o executivo, entre 10% e
12% do faturamento do Banco de
Eventos já resulta hoje de ações

do esporte e a projeção é de que
este percentual atinja até 20% en-
tre 2013 e 2014. “Há mais dinhei-
ro e mais cobrança por resulta-
dos”, diz Marcel Sacco, ao final
do período dos mundiais o marke-
ting esportivo ganha um outro
status, reforça o executivo.

Investimento
paraproduzir
maisbrindes

“Profissionais
estão migrando
para o marketing
esportivo”

Marcel Sacco
Diretor do Banco de Eventos

A produção de brindes é outra
área que começa a se estruturar
e sentir os primeiros resultados
da realização dos eventos mun-
diais de esporte no Brasil. A Still
Promotion já recebeu encomen-
das de chaveiros. Mas os prepa-
rativos são para atender a de-
manda mais forte esperada a
partir de 2013, quando aconte-
ce a Copa das Confederações,
que precede a Copa do Mundo
de Futebol de 2014.

Pega de surpresa com a de-
manda do evento realizado na
África, que acabou por provo-
car uma procura maior do que a
esperada por cornetas, por
exemplo, as chamadas vuvuze-
las, a Still terá no próximo ano
uma capacidade de produção
do item seis vezes maior. Já fize-
mos quatro moldes, conta o só-
cio Douglas Alves. “Na Copa da
África, como os jogos não eram
de madrugada muitos bares se
organizaram para oferecer co-
modidades para que seus clien-
tes assistissem aos jogos e come-
çamos a trabalhar os brindes
nesses locais, o pessoal compra-
va dez cervejas e ganhava uma
corneta ou na hora da empolga-
ção comprava as cornetas, api-
tos e até perucas. A demanda
surpreendeu e não havia tempo
hábil para fazer moldes e elevar
a produção”, conta Alves.

A empresa oferece 35 mate-
riais diferentes e está desenvol-
vendo mais produtos para aumen-
tar as vendas que ficam em cerca
de R$ 240 mil mensais. Entre os
novos itens em estudo está uma
embalagem em formato de bola
para camisetas, por exemplo.

A expectativa do setor é de
que entre 2013 e 2014, as vendas
aumentem cerca de 20% devido
à Copa do Mundo de Futebol. No
ano passado foram R$ 5,2 bi-
lhões. Entre os brindes que de-
vem ter mais procura estão cami-
setas, bonés, bandeiras, apitos,
cornetas, chocalhos, colares, por-
ta cerveja, porta latas, informa o
diretor da Brindice, entidade que
reúne fabricantes, Luis Roberto.

Alves:maisvuvuzelas,apitose
bonésparaaproveitardemanda
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