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O evento Sports Summit que reuniu toda a indústria global esportiva no México em
2019 e 2020, chega a São Paulo em um convênio com o governo paulista até 2032, marcando
São Paulo definitivamente no calendário esportivo global.

Após  o  sucesso  em suas  edições  no  México,  o  Sports  Summit  desembarca  pela
primeira vez em São Paulo reunindo todos os esportes em um único local.

A princípio focado na indústria esportiva, segmento que movimenta mais de USD 1
trilhão  por  ano.  Na  sua  versão  brasileira,  ele  irá  atingir  não  só  os  executivos  e  marcas
responsáveis por esse mercado que envolve negócios e paixão, mas também trará uma série
de experiências interativas para todos os fãs brasileiros. Unindo, definitivamente, o esporte ao
entretenimento.

"O Brasil já tem um papel importante na indústria global do esporte, e percebemos uma
necessidade de trazer o maior evento da indústria esportiva da América Latina para a capital da
América  Latina.  Iremos  integrar  a  indústria  com os  fãs  propiciando  o  melhor  conteúdo  e
experiência para todos os participantes, além de todo o retorno social e econômico para a
cidade" afirmou Sebastian Lateulade Pereira, Founder & CEO da Sports Summit.

Grandes  nomes  da  indústria  participaram da  última  edição  em 2020,  como  Javier
Tebas  (Presidente  da  La  Liga),  Ronaldo  Nazário  (Presidente  do  Real  Valadollid),  Edson
Crevecour (Vice Presidente do Miami Heat) e Frank Arthofer (Head Digital da F1), e pretendem
novamente, em 2022, pautar discussões que transformam, a cada dia, o esporte ao redor do
planeta.

A edição em São Paulo acontecerá no Memorial da América Latina entre os dias 09 e
12  de  março,  e  reunirá  palestrantes  e  representantes  de  mais  de  50  países  de  grandes
empresas e entidades esportivas, congressistas, ídolos mundiais, atletas de alta performance,
praticantes e fãs em mais de 30 mil  metros de área.  Serão abordados temas atuais como
streaming, inovação, revolução digital, patrocínio, e-sports, pirataria, modelos de negócio bem-
sucedidos,  dentre  outros,  integrados  em  quatro  principais  áreas:  Palco  Principal,  Fan
Experience, Arena Digital e Feira de Negócios.

Além do networking e prover capacitação da indústria esportiva brasileira através do
acesso aos melhores cases, palestras e profissionais globais, o Sports Summit Brasil abrirá as
portas para todos os fãs que se engajam diariamente com o tema, seja praticando ou torcendo
para os seus times e ídolos.

O evento, que contará com o apoio do Governo de São Paulo, também dedicará boa
parte  de  sua  programação  para  a  parte  social,  reforçando  o  esporte  como  agente
transformador e formador da sociedade, dando visibilidade para projetos sociais, capacitando
professores  e  jovens da  rede  pública  de São Paulo,  através  de  parcerias  com os  órgãos
responsáveis,  e  promovendo a integração  entre  alunos  e  as  maiores  estrelas  e  CEOs de
empresas do esporte nacional e internacional.

Para o governo e munícipio de São Paulo além de toda a inclusão social, o Sports
Summit Brasil irá gerar uma receita incremental direta e indiretamente para a cidade. O evento
pretende receber cerca de 40.000 pessoas de todo o território nacional e de outros países,
alavancando o turismo, hotelaria e serviços no período, além de toda a contratação de mão de
obra local, auxiliando assim o compromisso na geração de novos empregos no segmento de
eventos e serviços, que foi um dos mais afetados pela pandemia.

SOBRE O SPORTS SUMMIT MÉXICO



Sports Summit Mexico é um ponto de encontro fundamental para líderes e jogadores-
chave da indústria esportiva internacional em uma variedade de disciplinas, garantindo um alto
nível  de  networking  e  uma exposição  de  marca  única.  Em sua  primeira  edição,  o  evento
recebeu mais de 2.000 participantes de 35 países, que tiveram à disposição em um total de 27
conferências e workshops, com 70 palestrantes, 75 clubes e 40 ligas e competições.
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