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Raça, superação, comprometimento e 
força são valores intrínsecos ao espor-

te. Não à toa, muitas empresas incluem 
em suas estratégias a associação de suas 
marcas com atletas que servem de inspi-
ração para a sociedade. A menos de três 
anos para a realização dos Jogos Olímpi-
cos do Rio 2016, Embratel e Nissan, que 
formaram seus próprios times de espor-
tistas, começam a colher frutos destes 
investimentos e passam para a segunda 
fase do projeto: a ativação das parcerias. 

MARKETING ESPORTIVO

Rumo ao Rio
Embratel e Nissan, patrocinadoras dos Jogos Olímpicos 
de 2016, investem na ativação de seus times de atletas

Por RAISSA COPPOLA rcoppola@grupomm.com.br

Eventos de relacionamento com clien-
tes, participação em festas, além de prê-
mios para os funcionários, são algumas 
das formas que as empresas encontraram 
para divulgar e reforçar junto ao público 
a parceria com os atletas. 

Uma das primeiras a apoiar a candida-
tura do Rio de Janeiro para sede da maior 
competição poliesportiva do mundo, a 
Embratel montou sua equipe em 2011. 
O projeto começou com 11 atletas e atu-
almente conta com 29 competidores, em 

modalidades distintas. “Tínhamos como 
alvo os esportistas com maior potencial 
de ganhar medalhas nos Jogos Olímpicos 
de 2012”, afirma Marcello Miguel, diretor 
de marketing e estratégia corporativa da 
empresa. Sarah Menezes, Sérgio Sasaki, 
Bruno Schmidt, Cesar Cielo, Danielle e 
Diego Hypólito são alguns dos nomes 
que fazem parte do time da Embratel. Na 
Olimpíada de Londres, os patrocinados 
pela companhia responderam por 18% 
das medalhas conquistadas pelo Brasil. 

“Começamos a trabalhar o esporte jun-
to à proposta de rejuvenescimento da 
marca”, explica Miguel. 

Também patrocinadora dos Jogos do 
Rio 2016, há quase um ano a Nissan pas-
sou a investir em atletas. Diferentemente 
da Embratel, a montadora japonesa op-
tou por selecionar jovens promessas. “É 
um dos projetos criados para apoiar nos-
so comprometimento com o País. É parte 
do processo de integração da marca com 
o Brasil”, informa Eva Ngkontia, gerente 
de patrocínios da montadora. O progra-
ma tem 30 atletas. Cada participante re-
cebeu um carro da montadora. 

Segundo a executiva, o Time Nissan es-
tá no centro da estratégia de investimen-
tos de marketing da companhia. “Esco-
lhemos esperanças do esporte brasileiro 
que, como a Nissan, também estão cres-
cendo no País”, relata. Eva se debruça em 
pesquisas encomendadas pela monta-
dora para afirmar que a associação com 
a Olimpíada é positiva e começa a gerar 
os primeiros impactos de percepção de 
comprometimento da marca com o Brasil. 

Ativar é preciso
De acordo com Rafael Plastina, da 

Sporttrack, é importante que os patroci-
nadores tenham traçado, desde o início 
do investimento, um plano para divulga-
ção de suas propriedades. “Nenhum re-
sultado de patrocínio esportivo vem de 
forma imediata. É preciso continuidade”, 
afirma o consultor, para quem a maioria 
das empresas está concentrando os re-
cursos no próprio patrocínio, em vez de 
separar uma quantidade de dinheiro re-
levante para as ativações.

Time olímpico da Nissan é parte 
da estratégia da montadora para 
reforçar vínculos com o Brasil
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 35, n. 1578, p. 39, 23 set. 2013.  




