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O mercado brasileiro vive um período 
aquecido no mundo dos esportes. Em 

anos recentes surgiram muitas empresas 
de marketing esportivo, ávidas por abo-
canhar uma parcela das verbas voltadas 
para as ações neste segmento, que pro-
metem crescer exponencialmente em vir-
tude de Copa das Confederações, Copa 
do Mundo de 2014 e Jogos Olímpicos do 
Rio de Janeiro, em 2016.

Esses novos players chegaram para 
concorrer com algumas poucas empre-
sas que construíram trajetórias consoli-
dadas no mercado nacional. Para alguns, 
o que se vê é um boom de mercado; pa-
ra outros, uma bolha prestes a estourar. 
Entretanto, há algumas unanimidades: o 
momento é de crescimento, amadureci-
mento e de profissionalização. Como um 
processo natural, esperam-se alguns ajus-
tes e acomodações das empresas do setor.

A explosão da oferta, em qualquer se-
tor da economia, é comum quando exis-
te a percepção de forte aumento da de-
manda, analisa o diretor-geral da Trevi-
san Escola de Negócios, Fernando Tre-
visan. “É o caso da indústria do esporte, 
que passou por intenso processo de pro-
fissionalização nos últimos anos, aumen-
to no fluxo de investimentos e certa eufo-
ria com a confirmação de que seríamos 
sede de megaeventos esportivos”, explica 
o dirigente, que também é pesquisador e 
consultor da Trevisan Gestão do Esporte.

Esse cenário impulsionou vários em-
preendedores a desenvolver produtos e 
serviços para atender à esperada amplia-

AgênciAs

Mercado em ebulição
Aumenta o número de players especializados em marketing  
esportivo e também a dúvida sobre se há lugar para todos

Por Sandra regina da Silva

ção dos negócios. Em geral, o que aconte-
ce em seguida é um rearranjo no merca-
do, com o boom no lado da oferta se ajus-
tando para um nível mais adequado à real 
demanda existente. Para Trevisan, é o que 
deve acontecer com o segmento de agên-
cias de marketing esportivo. “Algumas vão 
fechar, outras vão se juntar e umas pou-
cas vão, de fato, se estabelecer como re-
ferência no mercado”, prevê o consultor.

Para ter uma ideia, no início da década 
de 1980 havia apenas quatro agências do 
gênero; no ano 2000 eram 49, volume que 
saltou para 199 em 2010 — sendo 53% de-
las localizadas em São Paulo e 18% no Rio 
de Janeiro. Outro dado interessante é o foco 
de atuação: 51% são voltadas a futebol. O 
segmento de corrida de rua vem num dis-
tante segundo lugar, com 11%. O estudo é 
de Frederico Mandelli Guaragna, autor do 
livro O Mercado de Agências de Marketing 
Esportivo no Brasil, de 2010. Além de ana-
lisar o segmento, a obra traz um levanta-
mento da evolução do mercado nacional.

Uma das pioneiras no ramo, a Traffic 
iniciou operações em 1980. “Acho que é 
uma bolha, mas ainda não prestes a es-
tourar”, aposta o diretor de novos negó-
cios da empresa, Marcelo Haegenbeek. 
“Existem muitos nichos em crescimento, 
como ciclismo, corrida de rua, tênis, gol-
fe”, enumera. Nos seus cálculos, metade 
das agências é focada em futebol e 15%, 
em corrida/atletismo.

Há várias frentes de atuação para uma 
empresa de marketing esportivo: eventos, 
arenas, mídia, ativação, patrocínio, licen-
ciamento, gerenciamento de carreira, ges-
tão do esporte. A Traffic atua em todas elas. 
Entre os negócios, gerencia, compra e ven-
de jogadores, detém direitos de competi-
ções, tem times de futebol no Brasil e em 
Portugal (com academia para formar joga-
dores), além de diversas outras iniciativas.

Também na opinião do presidente da 
Aktuell, Rodrigo Rivellino, o setor assiste à 
formação de uma bolha prestes a estourar. 
“Infelizmente, no mercado nacional, o en-
tendimento e a visão sobre marketing es-
portivo ainda são muito rasos e totalmen-
te mal explorados”, lamenta, ao argumen-
tar que uma agência especializada no seg-
mento deveria ser capaz de se responsabi-
lizar pelo desenvolvimento de estratégias 
de comunicação por meio do esporte — e 
dessa forma ser vista pelas empresas. “Não 
essa visão tão tática e sem qualquer consis-
tência, olhando somente para fenômenos 
como Copa e/ou Olimpíada”, diz Rivellino. 

O trabalho deve ser sustentado pelos 
valores da marca, objetivos e desafios de 
negócios, em sintonia com o desejo das 
pessoas e os ambientes de consumo. “O 
poder do conteúdo esportivo transcende 
os eventos. O esporte tem grande capa-
cidade de estabelecer relações verdadei-
ras, experiências memoráveis, fortalecer 
posicionamento entre marcas e pessoas, 
porém deve ser tratado, visto e trabalhan-
do de forma a agregar real valor e garan-
tir resultados para as empresas”, completa 
o executivo da Aktuell, empresa que está 
no mercado há 13 anos.

Análise bem diferente faz Elso Venân-
cio, presidente da Sportplus. Para ele, o 
marketing esportivo no Brasil ainda está 
em fase de desenvolvimento, com gran-
des oportunidades de comunicação e ati-
vação de marca. “As vertentes de atuação 
são diversas e, muitas vezes, pouco ex-
ploradas pelas empresas do segmento. 
Podemos atuar na concepção de novos 
projetos, venda de publicidade de are-Sorteio dos grupos das eliminatórias da Copa de 2014, organizado pela Aktuell 

O skatista Pedro Barros, cuja carreira é gerenciada pela 9ine, nos X Games

Volvo Ocean Race, promovida pela IMX
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na, captação de patrocínios para entida-
des esportivas e federações, ações de re-
lacionamento, endomarketing etc. Existe 
espaço para todos. Basta ter criatividade 
e se manter atento aos grandes aconte-
cimentos do setor”, acredita. Há 20 anos 
no ramo, a Sportplus desenvolve projetos 
para clubes, federações e confederações, 
atua na captação e intermediação de con-
tratos de patrocínio, além de elaborar e 
organizar eventos esportivos.

Futuro promissor
Ser novo no mercado não signi� ca não 

ter experiência. Alguns negócios são fru-
to de sociedades entre empresas com ex-
pertise em esportes e em marketing. Um 
exemplo é a IMX, que mescla experiência 
internacional com conhecimento local. 
Oficializada em 2011, a empresa é uma 
joint venture entre o grupo EBX (holding 
do empresário Eike Batista) e a IMG Wol-
dwide, companhia internacional das áreas 
de esportes, entretenimento e moda. A IMX 
também tem sociedade na empresa deten-
tora do Rock in Rio (a Rock World) e com a 
IMG Worldwide (controladora do Cirque 
Du Soleil), além de ser gestora de imagem 
e carreira de vários atletas, como Neymar.

Diretor de marketing e novos negócios 
da IMX, Rafael Lazarini entende o fenô-
meno de forma mais ampla. “É diferente 
de um evento num mercado consolida-
do, como Londres. No Brasil, o mercado 
é jovem, está em crescimento, em pro-
cesso de pro� ssionalização. Neste cená-
rio é que vamos sediar os maiores even-
tos mundiais”, a� rma. O executivo apon-
ta um grande gargalo: a infraestrutura de 
eventos, problema que poderá ser agora 
resolvido e resultar em incremento para o 

Como o segmento de marketing 
esportivo está sujeito às mesmas regras 
de mercado de qualquer outro setor da 
economia, Fernando Trevisan, diretor da 
Trevisan Escola de Negócios, considera 
natural que haja um ajuste na oferta 
de serviços por conta do excesso de 
empresas que surgiram nos últimos 
anos, o que pode acontecer via fusões 
e aquisições, além do fechamento de 
algumas agências. 

A tendência é que, no médio prazo, 
coexistam pequenas empresas 
especializadas em nichos específi cos e 
conglomerados maiores, que ofereçam 
serviços em maior escala. “Esse 
movimento aconteceu no setor bancário 
e está acontecendo no setor de ensino 
superior, por exemplo”, lembra Trevisan.

Para Rodrigo Rivellino, presidente 
da Aktuell, cada vez mais o segmento 
caminhará para a consolidação. Um 
exemplo é a própria Aktuell, que 
absorveu a Vibra Branding Esportivo. 
Outra tendência aponta para agências 
criando departamentos com profi ssionais 
capazes de desenvolver uma estratégia 
de comunicação que leve em conta 
todas as ferramentas de comunicação e 
ambientes de consumo.

O processo de consolidação é natural, 
acredita o diretor de marketing e novos 
negócios da IMX, Rafael Lazarini. O 
primeiro passo da IMX foi a aquisição 

Movimento de consolidação
da Brasil1 Esportes & Entretenimento, 
em dezembro de 2011. “São muitas as 
especulações, e uma grande tendência 
é a verticalização. A consolidação pode 
passar pela integração de toda a cadeia 
e, talvez, o mercado siga nessa direção”, 
opina.

O movimento de redução do número 
de players pode incluir ainda parcerias 
estratégicas. De fato, já se verifi ca uma 
busca por parcerias entre empresas 
do mesmo segmento, que trabalham 
em conjunto unidas por objetivos 
como menores custos e melhores 
receitas, por meio da otimização da 
produção e da força de venda dos 
eventos. Elso Venâncio, presidente da 
Sportplus, conta que uma das maiores 
concorrentes da empresa no início 
dos anos 2000, a Klefer, é hoje uma 
de suas principais parceiras. Ambas 
desenvolvem em conjunto vários 
projetos, entre eles a comercialização 
das propriedades de arena de 
competições como o Campeonato 
Fluminense de Futebol e a Copa do 
Nordeste.

Outra parceira da Sportplus é a 
Repucom, empresa de monitoramento 
e aferição de mídia, que fornece 
relatórios com o tempo de exposição 
das propriedades de arena e patrocínio 
adquiridas pelos anunciantes durante 
uma determinada competição.

setor. “O mercado não vai mais ser o mes-
mo, será maior e melhor. Haverá aprendi-
zado de marketing nas empresas, em co-
mo utilizar as ferramentas. Por isso, acho 
que não é uma bolha”, aposta.

Lazarini considera o mercado promis-
sor devido à série de eventos criados, co-
mo o Rio Open, de tênis (que a IMX rea-
liza a partir de 2014, reunindo etapa do 
ATP World Tour 500 e do WTA Internatio-
nal), aliados à expansão da classe média. 
“Já temos cultura de grandes eventos — 
vide Carnaval e Réveillon. Agora, vamos 
passar por uma curva de crescimento e 
não haverá espaço para amadorismo”, 
completa. No caso da “construção” de um 
novo evento, entretanto, o retorno não 
acontece da noite para o dia. O executi-
vo da IMX lembra que eventos são basea-
dos em marca e precisam ser recorrentes, 
demandando investimentos de médio e 
longo prazo até se consolidar.

A 9ine é outra agência que surgiu em 
2011, com bagagem nas áreas de comuni-
cação e de esportes. “Ela não nasceu pen-
sando na demanda atual, muito movida 
pelos eventos esportivos internacionais 
que vamos receber. Ou seja, não conce-
bemos a 9ine para ganhar dinheiro com 
Copa do Mundo e Olimpíada e depois 
dizer adeus ao negócio”, destaca Marcus 
Buaiz, diretor-geral e sócio da agência. 

Fruto de sociedade com o grupo WPP, 
gigante mundial de comunicação, a 9ine 
tem Ronaldo Nazário (ou “Ronaldo Fe-
nômeno”) como sócio e presidente da 
agência. “São dois nomes que fazem o 
diferencial de qualquer negócio”, a� rma 
Buaiz. Para ele, os eventos Copa e Olim-
píada devem aumentar o faturamento do 
mercado publicitário como um todo, não 

Os esportes preferidos 
dos brasileiros
Futebol continua a ser a modalidade mais 
popular entre adultos com mais de 18 anos

Fonte: Perform Group 
(fevereiro/março de 2012)

Futebol 65%

Vôlei 42%

Fórmula 1 37%

Natação 30%

Ginástica 24%

Corrida de rua 23%

Basquete/Tênis 19%

Atletismo 17%

Artes marciais/Ciclismo/Boxe 15%

apenas de marketing esportivo.
Como as grandes do setor, a 9ine geren-

cia imagem de atletas, entre eles o cam-
peão mundial de MMA Anderson Silva, 
Falcão (futsal), Pedro Barros (skate), Ru-
bens Barrichello (automobilismo) e as-
tros do futebol, como Neymar (atendido 
por duas agências), entre outros. Na se-
ara corporativa, trabalha para anuncian-
tes como Extra, Brahma e Duracell, para 
citar alguns.

Buaiz conta que a expectativa da 9ine 
é crescer com consistência. “Não estamos 
nesse negócio porque agora é moda. Se 
alguma agência foi concebida pensando 
apenas na parte oportunista da história, 
certamente não vai sobreviver”, sentencia.

Muito dinheiro em jogo
Na última década, o volume de recur-

sos movimentado pelo esporte no Brasil 
aumentou consideravelmente, por uma 
conjunção de fatores: crescimento econô-
mico, maior renda disponível para gastos 
com entretenimento e lazer, novas marcas 
interessadas em utilizar o esporte como 
plataforma de marketing, euforia com a 
vinda dos maiores eventos esportivos do 
mundo ao País, entre os principais. 

“Esse cenário forçou a indústria do es-
porte a uma maior profissionalização, 
mas ainda incipiente. Há muito por fa-
zer, tanto nas entidades esportivas (clu-
bes, federações, confederações) quanto 
nas empresas que investem ou trabalham 

com esporte”, acredita Fernando Trevisan.
Abre-se, assim, espaço para as agências 

de marketing esportivo que conseguirem 
se diferenciar no mercado. “As perspecti-
vas de receita só tendem a aumentar pa-
ra as empresas que apresentarem bons 
projetos”, a� rma Venâncio, da Sportplus.

A IMX enxerga os eventos mundiais 
como grandes injetores de novos negó-
cios, e o ritmo não vai parar aí. “Depois 
deles, virão grandes oportunidades, que 
vão re� etir a vontade das marcas de se as-
sociarem a eventos e se planejarem para 
investir nessas plataformas, além das mí-
dias tradicionais”, acredita Lazarini. Por 
outro lado, o investimento em infraestru-
tura para a Copa e a Olimpíada deixará 
um legado para o Brasil e abrirá diversas 
oportunidades, aponta o executivo.

“Há muito mais dinheiro destinado ao 
esporte”, garante Haegenbeek, ao destacar 
que o nível de exigência é maior, já que 
agora existem ferramentas para mensurar 
o retorno dos investimentos. “Note que 
está cada vez mais difícil patrocínio de 
camisa de clube”, diz o diretor da Tra�  c. 
O montante em torno de R$ 20 milhões 
a R$ 25 milhões pedidos por alguns clu-
bes afasta ainda mais as marcas, ressal-
ta o executivo. Na sua visão, não haverá 
receita para todas as agências, principal-
mente as novas. “É muito difícil que to-
das sobrevivam porque as verbas estão 
mais segmentadas e direcionadas, gran-
de parte já planejada”, a� rma.
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Vendido ao Barcelona o craque Neymar tem sua carreira gerenciada por duas agências, IMX e 9ine
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem Especial: Marketing esportivo, São Paulo, p. 28-29, 10 jun. 2013.




