
International Business Report 2012 
(IBR), da Grant Thornton, revela que a 

maioria dos executivos (80%) de 200 em
presas brasileiras consultadas acredita 
que sediar a Copa do Mundo de futebol 
vai contribuir para o crescimento da eco
nomia brasileira. Segundo o estudo, 32% 
das companhias colocarão aparelhos de 
TV nos escritórios para exibir os jogos, 
enquanto 33% autorizaram o acompa
nhamento da cobertura online. 

Mesmo com todos os problemas enfren
tados no processo de organização, a Copa 
de 2010, na África do Sul, produziu impac
to positivo na economia do País. Segundo 
os cálculos da Grant Thornton, cerca de 
350 mi l visitantes estrangeiros gastaram 
o equivalente US$ 1,1 bilhão, totalizando 
um impacto econômico correspondente 
a US$ 2,5 bilhões. O evento gerou resul
tados positivos nos setores de hotelaria, 
alimentos, bebidas e no varejo em geral. 

Esses dados indicam que o Brasil ex
perimentará um ingresso relevante de re
cursos por conta da realização do torneio 
da Fifa, em 2014, e da Olimpíada do Rio, 
em 2016. O desafio das agências de ma
rketing esportivo é direcionar a experti-
se para o aproveitamento combinado das 
oportunidades multissetoriais proporcio
nadas pelos grandes eventos. A proposta 
é desenvolver ações que gerem valor aos 
diferentes integrantes da vasta cadeia de 
produção do esporte. 

Recentemente, José Carlos Brunoro, 
fundador e presidente do conselho da 
Brunoro Sport Business (BSB), recebeu 
em Brasília a certificação do governo fe
deral para o desenvolvimento do projeto 
para a Copa de 2014. Focada em gestão e 
negócios no segmento, a BSB realiza es
tudos e promove experiências que gerem 
parcerias entre empresas direta ou indi
retamente ligadas ao esporte. "O objeti
vo é exibir o potencial e a vocação dessa 
indústria que dá suporte ao mercado es
portivo no Brasil, respeitando as caracte
rísticas regionais e a cultura de cada re
gião do País" explica Brunoro. 

O projeto será desenvolvido entre no
vembro de 2012 e novembro de 2014 nas 
12 cidades que acolherão jogos do tor
neio. Na primeira etapa, será feita uma 
pesquisa de campo para mapear o par
que industrial e produtivo de cada uma, 
identificando-se a oferta de produtos e 
serviços relacionados ao evento esporti
vo. Na segunda etapa, haverá a divulga
ção do resultado desse estudo. 

Serão apresentados cases de sucesso e 
debatida a construção de um legado educa
tivo e econômico para o País, capaz de im
pulsionar atividades após a Copa. "O prin
cipal objetivo é movimentar o mercado com 
novos negócios" explica Brunoro. Na última 
fase, a agência deve divulgar internacional

mente as oportunidades de investimen
tos no Brasil. A proposta é lançar, em 2014, 
um livro que constitua um legado de sabe
res para novos empreendedores e gestores. 

Ações integra is 
O mercado esportivo brasileiro ainda é 

incipiente e vive de paixões, avalia Marce
lo Doria, presidente da BSB, ao apontar a 
necessidade de construção de uma base 
setorial sólida para o desenvolvimento de 
negócios combinados e o fortalecimen
to das marcas. "É preciso profissionalizar 
os serviços, capacitar os recursos huma
nos e gerar qualidade nas ações" orienta. 

A BSB aposta em formação e troca de 
experiências, engendrando ações que 
contam com a presença de especialistas 
internacionais em gestão do esporte. É o 
caso de Patrick Nally, fundador do Gru
po West Nally, que, na década de 1970, 
se tornou um dos pioneiros do marke
ting esportivo (leia entrevista à pág. 20). 

Em 1978, ele foi um dos responsáveis 
pelo contrato entre a Coca-Cola e a Fifa, 
cuja vigência se estenderá até 2022. Tam
bém amou junto ao Comitê Olímpico In
ternacional (COI), estabelecendo mode
los de cooperação para a venda de cotas 

de publicidade e de direitos de transmis
são dos eventos. "São pessoas como Nally 
que podem nos ajudar a estruturar ações 
de formação e difusão do conhecimento" 
observa Doria. 

Para o executivo, essa qualificação é 
fundamental para que as grandes oportu
nidades sejam aproveitadas. "Depois des
ses eventos, teremos um legado de conhe
cimento e prática e poderemos exportar 
profissionais capazes de planejar e ope-
racionalizar eventos desse tipo" acredita. 
Ele cita como exemplo o caso dos técni
cos e planejadores australianos, forma
dos para esse mercado durante a Olim
píada de Sidney, em 2000. 

A b o r d a g e n s d i v e r s i f i c a d a s 
Com investimento de R$ 10 milhões, 

a agência 9ine, em cooperação com a PA 
Publicidade, desenvolveu recentemente 
a ativação da campanha integrada mul

timídia do supermercado Extra, patroci
nador oficial da Confederação Brasileira 
de Futebol (CBF). As peças de comunica
ção visam a criar um clima de intimidade 
e proximidade com os ídolos do futebol. 

No final de julho, se iniciou a campa
nha "Família Seleção Brasileira" que tem 
como protagonista o craque Ronaldo Fe
nômeno. "O brasileiro é apaixonado por 
futebol e é motivo de orgulho para o Ex
tra patrocinar nossa Seleção" diz Marce
lo Bazzali, diretor de marketing varejo do 
Grupo Pão de Açúcar. 

Em vídeos na internet, Ronaldo ainda 
revelará segredos de bastidores das Copas 
de 1986,1994,1998 e 2002. O primeiro f i l 
me foi lançado em 24 de outubro, no Face-
book, apresentando o depoimento do ata
cante Bebeto, que conta do gol contra a Ho
landa, em 1994, e da coreografia que feste
java o nascimento do filho. Para assistir ao 
segundo filme, os internautas foram estimu
lados a estabelecer a marca de dez mil "cur
tir" na página da companhia na rede social. 

A 9ine, agência de comunicação do 
Grupo WPP, tem foco em esportes e entre
tenimento. Criada no início de 2011, tem 
como clientes AmBev (Brahma), GSK, Pão 
de Açúcar (Extra) e P&G (Duracell). Tam
bém atua no gerenciamento da imagem 
de atletas, realizando captação de patro
cínio, relações públicas e ações digitais. 
Entre os atletas figuram Leandro Damião, 
Lucas e Neymar, todos jogadores da Se
leção Brasileira de Futebol. 

Para Evandro Guimarães, diretor-geral 
de operações da agência, o case do Extra 
exibe um modelo diferenciado de ativação 
de marca em associação com o esporte. 
"Nessas ações, Ronaldo é um âncora, um 
personagem capaz de associar o espor
te aos valores da família brasileira" expli
ca. Para ele, os valores inerentes à marca 
não devem ser abandonados nas asso
ciações com o mundo das competições. 
"Se a empresa detém uma propriedade, 
precisa ativar, gerar relevância e utilizar 
seu espaço de maneira planejada" ensina. 

Guimarães vê a Copa do Mundo como 
um marco de aprendizado e aperfeiçoa
mento das ações das agências de marke
ting esportivo e prevê maior engajamento 
do público nessas ações a partir do próxi
mo ano, quando se realizará a Copa das 
Confederações. Na percepção dele mui
tas marcas ainda não estão prontas para 
enfrentar o desafio. Mas acredita que o 
mercado sofrerá transformações positi
vas de aprimoramento em 2013. 

I n g r e s s a n t e s a l e r t a s 
Para Rodrigo Geammal, fundador e di

retor da Elos Cross Marketing, cuja prin
cipal divisão está dirigida para atividades 
no segmento esportivo, a Copa do Mundo 
e a Olimpíada não garantem novos negó
cios para a maior parte das agências. Para 
ele, o eventual sucesso dependerá de A ut
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dois fatores: visão acurada de oportuni
dades e criatividade. 

"É necessário olhar de forma integrada e 
urgente para ações de turismo receptivo, fes
tas, cerimônias, treinamento de equipes e or
ganização de serviços públicos" alerta. "Po
rém, sinceramente, não aguento mais ouvir 
frases pessimistas em relação a essas ques
tões. Precisamos é de mais ações concretas 
para aproveitar estes momentos em que o 
Brasil estará na vitrine do mundo" reclama. 

O executivo vê com naturalidade a con

centração de licenças para os fornecedo
res dos grandes eventos e acredita que se
rão poucas as agências que obterão lucro 
direto com eles. Aproveitando o ambien
te de crescente interesse pelo esporte, no 
entanto, a Elos tem gerado várias experi
ências de relacionamento corporativo en
volvendo o futebol. Essas atividades mo-
tivacionais e educativas, segundo a em
presa, geram legados mais consistentes 
quando feitas a partir de encontros lúdi
cos, que envolvem alguma disputa. 

Com a proximidade da Copa, são vá
rios os projetos em desenvolvimento pa
ra competições internas de futebol em 
grandes companhias. Com foco direto 
nos grandes eventos, essa é a maior apos
ta da agência para a Copa 2014 e para a 
Olimpíada 2016. 

Noutra dimensão de negócios, o pro
jeto "Seja bem-vindo" tem por objetivo 
oferecer opções para os turistas que vie
rem prestigiar as atividades esportivas nos 
próximos anos. "Essas pessoas não que

rem apenas assistir aos jogos; desejam 
também conhecer nosso rico patrimô
nio natural e cultural" lembra Geammal. 

Quem se aventurar nessa área precisa
rá conhecer os costumes e demandas dos 
visitantes e terá de estruturar um serviço 
receptivo integrado que reúna atrações de 
turismo, cultura e entretenimento. Para Ge
ammal, os brasileiros têm grandes ideias, 
mas ainda patinam na hora de colocá-las 
em prática. "É hora de pensar, mas também 
de fazer, de botar a mão na massa" adverte. 

ogo depois que o Brasil foi confirma
do como sede da Copa de 2014, várias 

empresas de relações públicas iniciaram 
um processo de especialização na área es
portiva. Algumas chegaram a criar divi
sões destinadas a atender a clientela do 
segmento. A pergunta que se fazia era: 
haverá mercado para isso? 

A julgar pelo movimento no setor, as 
apostas estão gerando serviços diversifi
cados e resultados positivos. A Textual é 
uma das companhias mais experientes 
do ramo. Servindo a marcas comerciais 
ou instituições, já registrou presença em 
quatro Copas do Mundo e cinco Olimpí
adas. Entre os clientes do extenso portfó-
lio destacam-se o Comitê Olímpico Brasi
leiro (COB) e patrocinadores como a Co
ca-Cola. Foi a empresa que serviu o COB 
durante o processo de escolha da cidade-
-sede da próxima Olimpíada. 

Segundo Carina Almeida, sócia da em
presa responsável pela gestão da área, o 
esporte hoje abre portas e facilita os rela
cionamentos entre diferentes companhias. 
Ela sustenta que a paixão pelo futebol, por 
exemplo, é capaz de iniciar um diálogo im
portante entre homens de negócio. Muitas 
companhias associam o patrocínio espor
tivo a projetos de responsabilidade social. 
"Nesse caso, a empresa de relações públi
cas é fundamental na construção da re-

putação do cliente corporativo" explica. 
Otimista, Carina acredita que as em

presas sedimentarão as atividades nos 
próximos anos, aprendendo com os gran
des eventos. O Brasil passou muitas dé
cadas fora do roteiro das grandes com
petições e os profissionais da área estão 
agora mergulhados em intensos proces
sos de aprendizado, reconhecendo novas 
mídias, interagindo em diferentes canais 
e procurando customizar o atendimento. 

Para fortalecer esse processo de apri
moramento da expertise, o grupo Appro-
ach, do Rio de Janeiro, estabeleceu uma 
parceria com a filial nacional da inglesa 
Vero/MLATrue Communications, do con
sultor Mike Lee, especialista em grandes 
eventos esportivos. 

De acordo com Beth Garcia, presidente 
da Approach, a parceria está baseada em 
reciprocidades e troca de conhecimentos. 
"Nós, brasileiros, nos destacamos pela 
criatividade e pela agilidade" afirma. "Eles 
são ótimos em formalidades, em minú
cias, virtude que se vê, por exemplo, em 
seus relatórios muito detalhados." 

Beth crê que essa dualidade gera 
aprendizados amplos para todos os en
volvidos e qualifica os serviços prestados 
pelas empresas. No caso da Approach, 
cria-se acesso a clientes internacionais. 
No Brasil, uma experiência modelar es-

tá sendo desenvolvida por meio dos ser
viços prestados para a Aecom Architec-
ture, empresa britânica responsável pe
lo projeto do plano geral urbanístico do 
Parque Olímpico da Rio 2016. 

P a p e l estratégico 
Uma das gigantes do segmento, a FSB 

também criou uma divisão para atender 
aos clientes na área de esportes. Para is
so, a empresa valeu-se de uma parceria 
com a Matter-Edelman Sports and Spon-
sorship, unidade da Edelman com foco 
em atividades esportivas. Graças a um 
modelo de comunicação integrada, a 
empresa atende três clientes de peso no 
setor: Ministério do Esporte, Fifa e Flu
minense. Na lista figuram outros clien
tes interessados no negócio esportivo, 
como a construtora Andrade Gutierrez 
e os hotéis Copacabana Palace e Sofitel. 

O trabalho de relações públicas é fun
damental para o sucesso das atividades 
esportivas de grande relevo, aponta Flá
vio Castro, sócio-diretor da FSB. Além 
de divulgar informações para os veícu
los de comunicação, a empresa abastece 
os clientes com dados estratégicos sobre 
os eventos. "Em nosso caso, por exemplo, 
ajudamos a Fifa a acompanhar o que se 
passa por aqui" destaca. 

Outro jovem player desse mercado é a 

filial brasileira da Ketchum Sports & En-
tertainment (KSE). Na Olimpíada de Lon
dres, membros da equipe já estiveram 
em ação, mesclando prática e aprendiza
do. No media center, alguns profissionais 
prestaram serviços à Visa, cliente da Ke
tchum Brasil, enquanto outros colhiam in
formações estratégicas sobre o que ocor
ria em ativação de marcas. 

"Vivemos esse período de maturação, 
mas já trabalhamos, desenvolvendo uma 
série de projetos para nossos clientes" in
forma Vania Ciorlia, diretora executiva 
da Ketchum e da KSE no Brasil. Segundo 
ela, a empresa está atuando fortemente 
na ativação de relacionamentos para os 
grandes eventos. 
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Text Box
 Fonte: Meio & Mensagem Especial: Oportunidades da copa, São Paulo, p. 33-34, 5 nov. 2012.




