
ão há dúvidas de que será 
muito positivo para o Brasil 
receber a Copa do Mundo e 
as Olimpíadas nos próximos 
anos. Em termos de infraestru-

tura, empregos e turismo, por exemplo, não 
há como negar que haverá um crescimento na 
ordem de dois dígitos. Porém, a maior heran
ça que estes eventos podem deixar tange ao 
tema da saúde, já que este é o momento ideal 
para que os brasileiros se inspirem em seus 
ídolos e pratiquem esportes, cuidem melhor 
da alimentação e sigam engajados na busca 
por mais qualidade de vida. 

Para isso, contribuirá também a infra-
estrutura, já que empreendimentos como 
estádios e centros olímpicos estão sendo 
construídos, reformados e ampliados. Estes 
espaços deverão ser usados pela população, 
já que serão públicos. Aliás, já há um movi
mento nesse sentido, como a pressão popular 
por políticas públicas desportivas concretas e 
pelo aumento do número de parques e ciclo-
vias, por exemplo. 

As empresas já estão atentas a esta lacu
na: o incentivo à qualidade de vida e ao bem-
-estar, ocasionados pela prática do esporte, 
envolvendo desde os mais jovens até as pes
soas mais idosas. Qualquer que seja o ramo 
de atividade da empresa - mas, principalmen
te, àquelas ligadas ao esporte - a preocupa
ção a partir de agora está voltada para esta 
oportunidade. 

Na mesma via, estarão os atletas, asso-

ciando suas imagens a essas grandes marcas, 
gerando, ainda mais, esta mudança de hábito 
que induz à prática esportiva. Além disso, há 
a excitação em que as pessoas ficam durante 
eventos esportivos de grande porte, seja pela 
reunião e festividades que os acompanham, 
ou, principalmente, pela proximidade com 
grandes ídolos do esporte. Isso poderá ser 
visto nos campos, nas quadras e pistas e, sem 
dúvidas, servirá de inspiração para instaurar 
uma áurea esportiva bastante positiva aos há
bitos dos brasileiros. 

Do ponto de vista de um empresário do 
ramo de artigos esportivos, posso afirmar que 
a expectativa é a melhor possível. Afinal, este 
mercado, muito específico, é pouco explora
do no país. Quando falamos de suas inúmeras 
possibilidades de crescimento, estamos ven
do apenas a ponta do iceberg. Se antes focá
vamos nossos esforços em atrair a atenção de 
pessoas com faixa etária entre 14 e 40 anos 
de idade, hoje abrimos este leque. Vemos as 
crianças começarem a praticar esportes cada 
vez mais cedo, ao passo que os adultos tam
bém têm esticado a prática esportiva, visando 
prevenir doenças e retardar os efeitos do en
velhecimento. 

Portanto, é muito claro, aos olhos cor
porativos, que as oportunidades de negócio 
estão postas, e aos poros do consumidor a 
chance de suar a camisa, assim como seus 
ídolos. No final, o resultado muito provavel
mente será, para ambos, mais que implacável: 
será olímpico. 
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Text Box
Fonte: Administradores, João Pessoa PB, ano 2, n. 17, p. 28-29, out./ nov. 2012.




