ai
s.

de
st

ac
uc
ed

e

ar
ti

go

é

ex

clu

siv

a

pa

Por L E N A C A S T E L L Ó N lcastetlon@grupomm.com.br

W a l t e r Mattos, do Grupo Lance, a c r e d i t a que e x p e r t i s e no s e t o r pode ser a p r i m o r a d a

Sobre as marcas não patrocinadoras,
o presidente do Banco de Eventos afirma
que as empresas devem se movimentar e
encarar o desafio de desenvolver projetos
com criatividade e ética. "Não está proibido usar coisas do futebol, mas sim usar

as propriedades da Fifa. Desde que esteja
nesse limiar, as campanhas podem aproveitar bem as oportunidades geradas pelos eventos" explica.
O painel terá dois palestrantes: Luís
Grottera, da Brandia Central do Brasil, e

O presidente do Lance lembra que a
indústria do esporte segue um ritmo de
crescimento que mais do o dobro do índice do PIB. "O marketing esportivo tem
vivido certa febre, sobretudo no futebol.
Tenho otimismo no sentido de que vamos aprender mais, porém falta muito
para crescermos como o mercado americano" diz Mattos. Por isso, ele acredita
que empresas e marcas podem aproveitar
esta fase para aprimorar a expertise nessa área. "Empresas devem investir no esporte como plataforma de comunicação,
mas isso deve estar trabalhado como parte integrante da estratégia do negócio. E
devem entender que a ativação não vem
incluída com a aquisição da propriedade. Essa parte também deve ser operada
com consistência" analisa Mattos.
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Quem acha que a Copa do Mundo ainda está longe erra feio. As
marcas que são patrocinadoras
já têm muito trabalho pela frente — entre
elas, fechar, com a ajuda de suas agências,
contratos com prestadores de serviços. E
as empresas que não compraram alguma
propriedade vinculada aos megaeventos
esportivos têm oportunidades para aproveitar o período em que o País atrairá a
atenção do mundo. Se o chamado ainda
não foi despertado, melhor que seja agora. É o que pensa Marcel Sacco, presidente
do Banco de Eventos, um dos debatedores que estará no painel que vai discutir
o marketing esportivo de hoje até 2016.
"A Copa já está aqui. O tempo está correndo" alerta. A primeira experiência dentro desse espírito esportivo global é a Copa das Confederações, em junho de 2013.
Para Sacco, há um gap de estrutura. "Vai
faltar espaço. Vão faltar produtores, recepcionistas bilíngües, tendas" exemplifica.
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Copa e Olimpíada impulsionam aprendizado de agências e marcas,
mas os players precisam perceber que os megaeventos já começaram

s

Mudança de patamar

Luís Paulo Rosenberg, vice-presidente do
Corinthians. Após essas duas apresentações, será a vez dos debatedores mergulharem no tema "Copa e Olimpíada: como ganhar esse jogo?" Além de Mareei
Sacco, estarão presentes Cristina Paslar
(vice-presidente de marketing da Mastercard), Luís Álvaro de Oliveira Ribeiro
(presidente do Santos) e Walter Mattos
(presidente do Grupo Lance) — a moderação é de Juca Kfouri. "Esses dois megaeventos representam uma oportunidade
para mudar o patamar do marketing esportivo brasileiro. Estamos em um estágio inicial, no qual as decisões e relações
entre a aquisição de uma propriedade e
sua ativação ainda são feitas de maneira
muito intuitiva" observa Mattos.
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Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 34, n. 1529, p. 51, 1 out. 2012.

