
33

21 out 2013

Quando a partida entre Washington 
Wizards e Chicago Bulls começou, 

no sábado 12, parecia que a NBA leva-
ria um “toco” na primeira partida que 
realizava no Brasil. A comparação com 
a jogada em que o atleta tem sua tentati-
va de arremesso abruptamente bloque-
ada pelo adversário deve-se aos grandes 
espaços livres na HSBC Arena, na Barra 
da Tijuca, Rio de Janeiro. Mas, aos pou-
cos, o público foi superando os proble-
mas de trânsito na chegada ao local, e, 
segundo os organizadores, 97% dos lu-
gares da arena, que recebeu um total de 
13,6 mil pagantes, ficaram ocupados a 
partir do segundo quarto do jogo.  

Os patrocinadores do evento e as 
emissoras endossam a análise do es-
critório brasileiro da liga americana de 
basquete profissional — que já proje-
ta uma nova partida da NBA no País no 
ano que vem. 

Arnon de Mello, diretor-executivo da 
NBA no Brasil, classificou o balanço des-
ta primeira partida como extremamente 
positivo e não só por conta do jogo em 
si. “Alcançamos o objetivo de mostrar o 
que é uma ‘autêntica experiência NBA’, 
aproximando o público dos ídolos, como 
fizemos no ‘Dia do Fã’, quando reunimos 
mais de três mil fãs na HSBC Arena in-
teragindo com jogadores, cheerleaders 
e mascotes”, diz. “Além disso, foram rea-
lizadas clínicas (NBA Cares) com jovens 
e crianças de projetos como o Special 
Olympics e da Vila Olímpica do Com-
plexo do Alemão. Esse caráter social é 
muito presente e muito importante em 
todos os eventos da NBA.”

 A partida do NBA Global Games Rio 
2013 atraiu 15 parceiros entre patrocina-
dores globais, regionais e locais, e canais 
de mídia, que realizaram ativações não 
apenas no evento, mas também durante 

negócios

O balanço da NBA
Patrocinadores e organização minimizam problemas, apostam no apelo  
do basquete junto ao público e projetam novo jogo no País em 2014

Por teresa levin tlevin@grupomm.com.br

toda a semana. “As marcas criaram opor-
tunidades para os fãs como sessões de 
autógrafos e fotos com jogadores, mas-
cotes e dançarinas, ações promocionais, 
distribuição de brindes e ingressos. As 
lojas da NBA na arena, operadas pela 
Netshoes, também deram um retorno po-
sitivo e muitos itens se esgotaram, entre 
elas as camisas comemorativas”, conta.

As ativações dos patrocinadores
Para Renato Mendes, gerente de as-

suntos corporativos da Netshoes, a pre-
sença de quase 14 mil pessoas na HSBC 
Arena, em um jogo que tinha ingressos 
a R$ 2 mil, comprovam o forte apelo do 
basquete junto ao consumidor brasilei-
ro. “Existe, sim, um público carente e fal-
ta oferta”, afirma. A Netshoes trouxe para 
o Brasil a primeira loja virtual da NBA, 
então a única fora dos Estados Unidos 
e da China quando foi lançada, em ju-
nho de 2012. Os resultados foram tão 

600 mil visitantes únicos. Comparando 
agosto de 2012 ao deste ano, o tráfego 
aumentou mais de 100%”, diz Mendes, 
para em seguida citar dois grandes ob-
jetivos da Netshoes com o patrocínio à 
partida que terminou com a vitória do 
Chicago Bulls. “Continuar um traba-
lho de associação da nossa marca com 
a NBA e o basquete e trazer awareness 
para a loja, torná-la mais conhecida. 
Achamos que a nossa missão foi muito 
bem cumprida”, avalia.

A Adidas patrocina globalmente a 
NBA e, assim como a Netshoes, tam-
bém definiu o basquete como uma de 
suas prioridades no Brasil. “Esse pri-
meiro jogo da NBA na América Lati-
na marcou o kick-off da marca dentro 
da categoria de basquete no País que a 
partir de agora ganha força e visibili-
dade. Nos próximos anos teremos di-
versos eventos como este por aqui e a 
Adidas, como parceira da NBA, estará 
cada vez mais presente, estreitando a 
relação com nosso público e crescen-
do junto com a categoria no Brasil”, diz 
Roberto Porto de Araujo, gerente de bas-
quete da Adidas.

A marca privilegiou os meios digitais 
para gerar buzz em torno da partida. “Fo-
camos no Rio de Janeiro, onde tivemos 
algumas ações de muito sucesso”, co-
memora, citando sessões de autógrafos 
e encontros exclusivos com atletas pa-
trocinados propiciados a consumidores e 
blogueiros. “Criamos momentos impor-
tantes antes e durante o jogo. E mante-
remos esse foco para os próximos even-
tos”, antecipa Araujo.
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Lance do jogo na HSBC Arena, com cadeiras vazias ao fundo: público teve problemas para chegar

RedeTV comemora audiência
A transmissão em uma emissora 

aberta, no caso a RedeTV, foi 
considerada extremamente positiva 
pela Netshoes. “O grande golaço desta 
partida foi levar para a TV aberta 
um desafio para uma marca como a 
NBA. Sabemos a realidade do público 
brasileiro: para massificar esse 
negócio tem de levar para a TV  
aberta”, acredita.

Segundo a RedeTV, a transmissão 
do jogo deu mais de 2% de share, 
índice comemorado pela emissora. 
“Acreditamos em esportes pouco 
consolidados no Brasil, mas que o 
público tenha admiração, com um 
grande potencial de crescimento — 
vide o case do MMA. Dessa forma não 

nos surpreende a audiência atingida 
e acreditamos que, com um trabalho 
de longo prazo, este pode ser mais 
um esporte de grande relevância no 
cenário nacional”, informou a RedeTV 
em comunicado oficial. 

Dentre a TV por assinatura, a 
ESPN diz ter alcançado a liderança 
entre os canais no segmento de 
homens entre 18 e 24 anos, com pico 
de 1,03% de audiência. A emissora 
é a única que transmite os jogos 
da temporada regular, os playoffs 
(quando o campeonato entra em sua 
fase eliminatória),o All Star Weekend 
e as grandes finais da NBA. A nova 
temporada do campeonato vai ao ar a 
partir de 29 de outubro

positivos que a companhia já abriu uma 
loja similar no México e planeja a en-
trada na Argentina ainda este ano. “De 
janeiro até primeiro de outubro foram 
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 35, n. 1582, p. 33, 21 out. 2013.
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