
0 fator esporte na esfera dos negócios 
Os megaeventos de 2014 e 2016 oferecem muitas oportunidades para a 

imagem do País e das empresas, mas é preciso saber aproveitá-las 

Sediar um grande evento esportivo, co-
mo a Copa do Mundo e a Olimpíada, é 

uma ótima oportunidade para uma nação 
se tornar mais conhecida internacional-
mente e para modificar a relação da socie-
dade com o esporte. Os Jogos Olímpicos 
de Tóquio, em 1964, mostraram o Japão 
reconstruído, assim como Pequim 2008 
apresentou uma China aberta. Já as Co-
pas de 1994, nos EUA, e de 2002, na Co-
réia do Sul e no Japão, transformaram a 
visão de norte-americanos e japoneses 
sobre o futebol. 

No caso do Brasil, quais seriam as mo-
tivações para receber os eventos? Na opi-
nião de especialistas, nem os responsá-
veis por trazê-los sabem. "O Brasil é um 
dos países mais amados e para aumen-
tar a paixão do brasileiro pelo futebol só 
internando todo mundo. Os novos está-
dios vão mudar o conceito do que é ver 

futebol. Isso é muito importante. O que 
é preciso para ter sucesso é organização, 
e a Fifa assumirá isso" analisou Luis Pau-
lo Rosenberg, da Rosenberg Associados e 
do Corinthians, que esteve no debate do 
MaxiMídia a respeito do efeito dos me-
gaeventos esportivos para o Brasil. 

"Os clubes têm origem amadora, mas 
não há mais espaço para isso. Segurar 
o Neymar recusando um cheque de 60 
milhões de euros é uma consequência 
dessa nova visão. A realização da Copa 
do Mundo é um anúncio institucional 
deste novo momento do Brasil, do pro-
tagonismo brasileiro no mundo" conta 
Luis Alvaro de Oliveira Ribeiro, presi-
dente do Santos. 

Na opinião de Luis Grottera, da Bran-
dia Central do Brasil, uma Copa do Mun-
do é uma das principais formas de fazer 
place branding (construção de marca 

de uma cidade ou país). "O Brasil ainda 
não está aproveitando esta oportunida-
de" apontou. Ainda de acordo com ele, 
símbolos da competição, como o logo, 
o slogan e a mascote, deveriam ter sido 
desenvolvidos com o objetivo de valori-
zar aspectos do País, o que, no caso da 
Copa de 2014, não ocorreu. 

"Quando uma nação decide que quer 
sediar um evento, se programa, traça ob-
jetivos. O Brasil não fez isso. Nossa inca-
pacidade de construir marcas já nos fez 
perder a guerra do café. Apesar de erros 
irreversíveis, dá para salvar alguma coisa 
na Copa e na Olimpíada" disse Walter de 
Mattos Jr., do Lance. Para o jornalista, o 
principal legado das competições para a 
indústria será a consolidação do uso do 
esporte como ferramenta de marketing. 

Será apenas a quarta vez que uma na-
ção receberá, na sequência, os dois maio-

res eventos esportivos — o México foi pal-
co da Olimpíada de 1968 e do Mundial 
de 1970, a Alemanha dos Jogos de 1972 e 
da Copa de 1974, e os Estados Unidos do 
Mundial de 1994 e da Olimpíada de 1996. 
Para Mareei Sacco, da Holding Clube, es-
se fato irá criar grandes oportunidades. 
"Teremos bastante coisas acontecendo 
em termos de ativação. Do ponto de vis-
ta econômico, todas as marcas vão tirar 
proveito'', pontuou. 

Fernando Murad 

Rosenberg, do Corinthians: "os novos estádios 
vão mudar o conceito do que é ver futebol" 
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 34, n. 1530, p. 47, 8 out. 2012.




