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Marketing esportivo

A corrida do ouro
Agências se aproximam do esporte, contratam especialistas  
e criam campanhas mais complexas e internacionais

Por FELIPE TURLÃO fturlao@grupomm.com.br

Depois de anos de muita promessa, o es-
porte entra de vez na cabeça do anun-

ciante brasileiro, que passa a considerar o 
tema fundamental na comunicação cor-
porativa. Alguns estão mais adiantados, e 
outros muito atrasados — mas interessa-
dos em entrar na conversa. Isso impacta 
diretamente os modelos de negócio e o dia 
a dia das agências de publicidade, que cor-
rem atrás de soluções para responder ao 
desejo de seus clientes pelo assunto mais 
quente do momento.

O primeiro grande reflexo é que elas pre-
cisam se preparar para oferecer o espor-
te não como uma ação isolada, mas como 
uma plataforma de comunicação. “O pro-
fissionalismo vai tomar o lugar dos opor-
tunistas. O Neymar está fazendo 25 cam-
panhas ao mesmo tempo, o que garante o 
futuro dele, da agência e do veículo. Mas 
esse ciclo não protege o futuro do espor-
te. Em modalidades como o vôlei femini-
no, por exemplo, falta valorizar quem es-
tá fazendo um trabalho sério”, afirma Már-
cio Oliveira, vice-presidente de operações 
da Lew’Lara\TBWA, agência envolvida na 
ação de escolha do nome da bola da Adi-
das para a Copa de 2014 (leia mais à pág. 
25). “Temos de um lado o Banco do Bra-
sil (cliente da agência), que segura as ba-
ses do vôlei há 21 anos e, de outro, a Lupo 
(cliente da G2), que coloca o Neymar no 
horário nobre. Quem acredita de fato no 
esporte como plataforma de longo pra-
zo?”, questiona.

No decorrer dos anos, poucos anuncian-
tes encararam o esporte como algo sério, 
salvo raras exceções na iniciativa privada, 
em empresas estatais ou de economia mis-
ta, como o próprio Banco do Brasil. Mas, 
agora, todos querem entrar em campo. 
Nos Jogos de Londres já foi possível iden-

já colaborou com a unidade de Portland 
na campanha global “Obrigado, mãe”, pa-
ra os Jogos de Londres. 

A Coca-Cola, que é patrocinadora da 
Fifa e das Olimpíadas, ainda não definiu 
sua estratégia para a Copa de 2014, mas 
entregou para a mesma Wieden + Kenne-
dy de São Paulo a missão de criar a campa-
nha global da marca para o evento. Além 
disso, a Ogilvy terá a missão de trabalhar a 
comunicação de Powerade, de Coca-Co-
la, para toda a América Latina (a agência 
conquista, portanto, a marca no Brasil), 
inclusive durante a Copa. “Desde 2007, 
a explosão do esporte já estava prevista 
no nosso plano de negócios. Hoje, não dá 
mais para estar no mercado de agências 
no Brasil e não pensar nisso”, afirma Luiz 
Fernando Musa, CEO da Ogilvy.

Entre as agências que certamente te-
rão de se inteirar do tema estão as que 
atendem os patrocinadores oficiais dos 
grandes eventos que ocorrerão no Brasil 
e as entidades promotoras (veja quadro 
na pág. ao lado).

Agência busca seu lugar
Campanhas de longo prazo, no entan-

to, ainda são minoritárias quando se ob-
serva o mercado sob uma ótica mais am-
pla. E a falta delas demonstra que as agên-
cias brasileiras atravessam um processo 
anterior ao lançamento de grandes pla-
taformas globais de comunicação: elas 
ainda estão encontrando o seu território 
no esporte, que nem sempre é a posição 
de líder do processo. No caso de Sadia, a 
DPZ ficou à frente da campanha no pri-
meiro semestre, mas no segundo quem 
o fará é a Bullet, por conta do foco mais 
promocional. “Não importa quem vai li-
derar, mas sim quem vai participar. É uma 
construção em conjunto que envolve in-
clusive os clientes, que chegam a liderar o 
processo quando são mais especializados 
em esporte. Há muitos riscos no marke-
ting esportivo e as agências precisam se 
unir para dar certo”, avisa Rodrigo Coelho, 
diretor de planejamento da Momentum, 
agência que fez sociedade com o ex-pilo-
to Emerson Fittipaldi para criar o braço 
Momentum Sports no começo deste ano.

As agências, a rigor, estão agora muito 
mais próximas das empresas especializa-
das em marketing esportivo, que atuam  há 
muito tempo no mercado. “Antes, agên-
cias de publicidade e de marketing es-
portivo nem se comunicavam”, atesta Fer-
nando Martinho, que chegou à NBS em 
maio para ser gerente de projetos liga-
dos ao futebol. “O papel da agência não 
é competir, embora possa haver simila-
ridades em alguns momentos. Mas não 
vejo incompatibilidade. Temos ótima re-
lação com a Octagon, no caso da conta 
da Oi (patrocinador da Copa de 2014). O 

tificar campanhas que encaram o espor-
te como estratégia, como a de Sadia, que, 
após um profundo estudo da Bullet sobre 
o tema, decidiu apoiar três confederações 
brasileiras: desportes aquáticos, ginástica 
olímpica e judô. O projeto, que continua 
após Londres, envolve a DPZ na publicida-
de, a Bullet na promoção e a Golden Goal 
no marketing esportivo. 

Carta na manga
A presença da Sadia na mídia estava, 

inclusive, preparada para os resultados 
dos Jogos, já que o comercial da campa-
nha sofreu mudança após os resultados de 
Diego Hypólito, que fracassou, e de Arthur 
Zanetti, que ganhou Ouro. Antes desco-
nhecido, o atleta substituiu no comercial 
o companheiro até então mais midiático. 
“De modo geral, a situação ainda não é 
bem resolvida no Brasil. Estamos cami-
nhando para construir relação de marcas 
mais duradouras com os atletas. E as agên-
cias começam a entender que não adianta 
patrocinar atletas, mas ativar”, afirma Al-
do Pini, head  de planejamento do Grupo 
Talkability, dono da Bullet.

Outro exemplo vem da WMcCann, que 
conquistou em março a conta olímpica do 
Bradesco. A ação é voltada para os Jogos 
de 2016, que tem o banco como um patro-
cinador local, mas começou com o lança-
mento da campanha “Agora é BRA”, cem 
dias antes dos Jogos de Londres. A agên-
cia aproveitou o que o seu chairman Wa-
shington Olivetto chama de “um daqueles 
adoráveis e memoráveis óbvios que acon-
tecem de vez em quando na propaganda” 
para relacionar as iniciais pelas quais o 
Brasil é conhecido com o nome do banco. 
O mote estará presente em todas as ações 
de ativação até 2016. 

Os anunciantes de origem internacio-
nal também já se movimentam no Brasil, 
muito por conta do posicionamento de 
suas matrizes, que aproveitarão o fato de 
que o País será o centro da comunicação 
focada em esporte nos próximos quatro 
anos para dar mais trabalhos às agências 
locais. Ou seja: pela primeira vez em su-
as histórias, os costumeiramente isolados 
escritórios brasileiros têm a chance de 
desenvolver campanhas internacionais.  

A Johnson & Johnson, por exemplo, 
já lançou na mídia o esforço para ativar 
seu patrocínio à Copa do Mundo de 2014, 
criada pela equipe brasileira da JWT, que 
lidera a comunicação global da marca fo-
cada no mundial de futebol. A ação focará 
no posicionamento “Carinho inspira Ca-
rinho”. Já a Procter & Gamble, que é pa-
trocinadora dos Jogos Olímpicos até 2020, 
ainda não começou a planejar sua cam-
panha, mas a Wieden + Kennedy de São 
Paulo deverá ter papel de liderança nas 
ações desenvolvidas para os Jogos do Rio 
de 2016. O escritório brasileiro, inclusive, 

Johnson & Johnson já estreou campanha com foco na Copa do Mundo de 2014, criada pela JWT

Desenvolvido pela WMcCann, o mote “BRA” estará presente na comunicação do Bradesco até 2016
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papel da empresa de marketing esporti-
vo é identificar caminhos e o da agência 
de publicidade é de comunicar”, afirma o 
profissional, que traz experiências ante-
riores em projetos de ativação e conteú-
do, como o realizado para a torcida do Ri-
ver Plate, na Argentina. “Como tudo em 
comunicação, ainda existe muita mistura 
em relação às estratégias das marcas as-
sociadas aos esportes. Mas a relação pa-
rece caminhar muito mais para parce-
rias. A agência se aproxima de empresas 
de marketing esportivo para trazer inte-
ligência que será ativada pela propagan-
da”, concorda Pini, da Bullet. 

Dessa forma, os modelos de atuação 
das agências no mercado de comunica-
ção do esporte são diversos. Muitos acre-
ditam em áreas internas ou mesmo par-
cerias com fornecedores externos. “Em 
pesquisas com clientes, descobrimos um 
buraco entre agências de marketing es-
portivo especializadas, que entendem 
do atleta, de como fazer negociações de 
contratos, e a prestação do serviço clássi-
co de comunicação. Queremos nos posi-
cionar nesse meio, intermediando o que 
o esporte pode dar para a marca e o que 
a marca pode dar para o esporte”, afirma 
Coelho, da Momentum, se referindo à 
Momentum Sports, que atua exatamente 
na faixa a que se propõe a 9ine que, em-
bora independente, está ligada à Ogilvy 
e é a solução da agência para lidar com o 
tema. Coincidentemente, as duas apos-
tam em ex-atletas para vitaminar as ope-
rações: Fitipaldi, na Momentum, e Ronal-
do Nazário, na 9ine. 

Outro modelo comum no mercado é 
o de parcerias, como no caso da IMX, re-
sultado da união de Eike Batista com o 
grupo Omnicom e a agência de marke-
ting esportivo Brasil 1; e o da Vibra, que 
une a promocional Aktuell, a Tátil Design 
e a agência de marketing esportivo Atto. 

“As agências de publicidade, se ainda 
não têm uma área interna de esporte, po-
dem ao menos ter um braço”, sugere Fabio 
Laudisio, diretor de esportes da Dentsu, 
que atua dentro da interativa Lov, agência 
do grupo que mantém a porção digital da 
conta de Sony, patrocinador da Copa do 
Mundo, cuja verba off-line foi para a Da-
vid. Laudisio foi gerente de esportes pa-
ra o Cone Sul da Red Bull e, antes disso, 
ajudou a Oi no projeto de esporte para os 
Jogos Pan-americanos de 2007.

Gente que entende
Laudisio, assim como Fernando Marti-

nho, da NBS, são reflexos de outra neces-
sidade das agências, que precisam con-
tratar profissionais ligados ao tema. É o 
caso também de Alessandro Martineli, 
que desde o ano passado é diretor-geral 
da Publicis Dialog, o braço de ativação da 
agência. Embora sua função não seja ape-
nas ligada ao esporte, ele foi consultor de 
marketing esportivo da Caixa Econômi-
ca Federal entre 2004 e 2007, liderando 
investimentos em modalidades como a 
ginástica olímpica. Antes disso, em 1999, 
ajudou o Botafogo de Ribeirão Preto a se 
destacar pelo marketing. 

 “É difícil fazer a ligação da linguagem 
do esporte com a do marketing. Há distin-
ções que envolvem cultura, termos em-
pregados ou mesmo preparo dos profis-
sionais de cada lado. Em meio a isso, as 
agências precisam assumir o papel de tra-
duzir o negócio”, afirma Martineli. “O es-
porte no Brasil é muito peculiar, tem viés 
forte de política. Por isso, é preciso saber 

AgênciAs 

Mais sócios e casa nova
Após perda da Cervejaria Petrópolis, Multi Solution 
absorve a Soul Ad e se muda para uma sede própria

Por ALEXANDRE ZAGHI LEMOS azlemos@grupomm.com.br

A perda de grandes clientes é sempre 
um momento delicado para as agên-

cias. Ainda mais se o anunciante respon-
der por parte majoritária das receitas. Foi 
o que aconteceu neste ano com a Multi 
Solution, após a perda da Cervejaria Pe-
trópolis, que estava na casa há dez anos e 
seguiu para a Y&R.

A Multi Solution cresceu nos últimos 
anos junto com o seu maior cliente. Des-
de 2002, a Cervejaria Petrópolis viu seu 
share subir de 1% para mais de 10% e fe-
chou 2011 como a quarta maior do ranking 
Agências & Anunciantes, com R$ 447 mi-
lhões de investimento em mídia. Já a agên-
cia saltou da 27a posição em sua estreia na 
lista das 50 maiores do País, em 2004, para 
a 13a, em 2011.

Segundo o presidente da Multi Solu-
tion, Pedro Queirolo, a Petrópolis respon-
deu por cerca de 60% do faturamento da 
casa em 2011 — de acordo com o Agên-
cias & Anunciantes, este índice foi de 90% 
se considerada apenas a compra de mí-
dia. A performance chamou a atenção de 
grupos multinacionais. “Fomos assedia-
dos por três ou quatro companhias, che-
gamos muito próximos de vender, mas 
preferimos manter os sócios locais no co-
mando”, frisa Queirolo.

Após a perda da conta principal, a agên-
cia precisou se reestruturar. As principais 
consequências até agora foram o desliga-
mento de cerca de 40 funcionários, com o 
efetivo passando para 120 pessoas; e a fu-
são com a Soul Ad, de Geraldo Rodrigues 
Neto e Henrique Savoia. Inaugurada em 
2004, a Soul Ad deixa de existir e seus dois 
sócios entram para a composição acioná-
ria da Multi Solution, que, além de Quei-
rolo já comporta os vice-presidentes Leo-
nardo Corvo (criação), Alexandre Morsa 
(planejamento), Aldo Blankemburg (mí-
dia) e Rodrigo Martins (novos negócios). 

Paralelamente, o sócio fundador Mar-
cello Sant’Anna se desliga de suas funções 
executivas na empresa e passa a se dedicar 
totalmente à produtora Raio X e a apresen-
tação do programa Auto+, produção inde-
pendente da Auto+ Entretenimento que a 
Band veicula aos domingos de manhã. As-
sim, a Raio X, que antes trabalhava integra-
da à Multi Solution, tendo produzido qua-

se todos os comerciais da Cervejaria Pe-
trópolis nos últimos dez anos, ganha vida 
independente e passa a prospectar traba-
lhos junto a outras agências.

Na Multi Solution, Geraldo Rodrigues 
Neto dividirá a vice-presidência de criação 
com Leonardo Corvo; e Henrique Savoia, 
que já havia passado pela agência como 
redator, incrementará o time de diretores 
de criação. Além da expertise criativa, que 
já rendeu a Rodrigues Neto diversos prê-
mios, entre os quais um Leão de Ouro em 
Cannes, a Soul AD leva para a Multi Solu-
tion clientes como Hasbro, Grow e Gulliver.

A partir de agora, o objetivo da agência 
é conviver com uma receita mais pulveri-
zada. “O nosso maior cliente não responde 
por mais de 10% do faturamento. Temos se-
te contas neste mesmo porte”, diz Queirolo. 
Ele se refere a colchões Ortobom, relógios 
Dumont, adoçantes Linea, Consórcio Na-
cional Chevrolet, Tenda Construtora, Bio-
lab Farmacêutica (fabricante do Acnase) 
e Beauty’in Aliméticos. Também estão na 
agência as contas de Banco Cacique, con-
sórcio Yamaha, Eternit, Intermédica, Iodi-
ce, preservativos Preserv e TAP Portugal. 

Queirolo já vivenciou momentos de per-
da de grandes contas, como a da operado-
ra de turismo CVC, que atendeu por dois 
anos antes da mudança para a GP7 (atual 
Publicis Red Lion). Para ele, um dos dife-
renciais que mantém a Multi Solution es-
tável mesmo em momentos difíceis é o re-
lacionamento próximo e duradouro com 
os clientes. “A Ortobom está conosco des-
de o início da agência e a Dumont chegou 
há dez anos, ficou dois anos fora e voltou”, 
exemplifica. Segundo Queirolo, a agência 
fechou o ano passado com faturamento 
de R$ 190 milhões e prevê encerrar 2012 
com R$ 150 milhões, já considerando a fu-
são com a Soul AD.

No mês que vem, a Multi Solution se 
muda para uma sede própria: um prédio 
de 3 mil metros quadrados no Butantã, em 
São Paulo, construído especialmente pa-
ra abrigar a agência. “No novo endereço, 
há capacidade para alojar o dobro do to-
tal de funcionários que temos. Lá haverá 
estúdio fotográfico e salas equipadas com 
ilhas de edição para atender com mais agi-
lidade os nossos clientes”, conta Queirolo.

Rodrigues leva para a agência presidida por Queirolo clientes como Hasbro, Grow e Gulliver

Patrocinadores dos grandes eventos 
esportivos e suas agências no Brasil

Copa do Mundo de 2014

Fifa

Adidas Lew’Lara\TBWA

Coca-Cola Wieden + Kenne-
dy SP *

Hyundai-Kia Z+

Emirates Leo Burnett  
Tailor Made

Sony David

Visa AlmapBBDO

Copa do Mundo

Budweiser Africa

Castrol Ogilvy

Continental Leo Burnett  
Tailor Made

Jonhson & Johnson JWT*

McDonald’s Taterka

Oi NBS

Seara AlmapBBDO

Apoiadores nacionais

Itaú Africa, DM9 e DPZ

Liberty Seguros Rai

Nescau JWT

Jogos Olímpicos do Rio 2016

Globais

Coca-Cola JWT, Ogilvy e NBS

Procter&Gamble Wieden + Kennedy 
SP **

General Electric AlmapBBDO

Omega Makplan Promove

Panasonic G2 

Samsung Cheil

Visa AlmapBBDO

Atos Departamento  
de Comunicação

Dow Giovanni+DraftFCB

Locais

Bradesco WMcCann*

Bradesco  
Seguros AlmapBBDO

Embratel - Claro Ogilvy

Nissan Lew’Lara\TBWA
* Agência já selecionada especificamente para os 
projetos de Copa ou Olimpíada do anunciante.

** Provável selecionada para o projeto  
de Olimpíada da P&G

se relacionar com pessoas e egos de atle-
tas, que são como artistas”, afirma Márcio 
Oliveira, da Lew’Lara\TBWA.

A boa notícia para marcas e agências é 
que ainda há tempo para se envolver, pe-
lo menos para os Jogos Olímpicos. “Os jo-
gos de 2016 servem para todas as marcas 
possíveis e imagináveis. Não apenas pa-
ra as grandes que têm as cotas de patro-
cínio. As menores podem se aliar a atle-
tas e confederações de menor expressão, 
por exemplo”, sugere Martineli, da Publi-
cis Dialog. “Eu estou há um ano tentando 
negociar o boxe do Brasil sem sucesso. E, 
agora, tivemos três medalhas e todos que-
rem”, exemplifica, sobre as oportunidades 
perdidas em um esporte no qual o País já 
tinha campeões mundiais. Agora mais es-
truturadas para o esporte, as agências de 
publicidade, em parceria com profissio-
nais ou empresas especializadas, querem 
ser as guias de seus clientes para enten-
der o mundo do esporte e não deixar es-
sa oportunidade histórica passar.
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