
Carta na manga
Uniforme dos árbitros que apitarão o Campeonato
Paulista de Futebol poderá ter publicidade

Por Costábile Nicoletta
e Robert Galbraith

Em 1983, os torcedores de
futebol mais apaixonados podem
ter achado uma heresia os joga-
dores do Flamengo estamparem
em sua gloriosa camisa rubro-ne-
gra a marca do óleo Lubrax, da
Petrobras. Era a primeira vez que
um grande clube do futebol bra-
sileiro usava um patrocínio em
seu uniforme. Hoje em dia, há
times que até alteram as cores de
sua agremiação a fim de que o
logotipo do patrocinador se des-
taque — e mesmo os admiradores
mais fanáticos desse esporte en-
caram o fato com certa resigna-
ção, já que o dinheiro obtido com
a publicidade pode amenizar a
penúria das finanças dos clubes.

No Campeonato Paulista de
Futebol de 2005, um personagem
que não joga bola mas pode influ-
enciar no resultado de uma parti-
da também contará com esse re-
curso. A Unique Sports & Marke-
ting, empresa do Grupo BWA(que
já comercializa as entradas desse
certame e do Brasileirão por meio

da subsidiária Ingresso Fácil), e
sua parceira Mídia em Foco, res-
ponsável pela venda de espaço
publicitário nos bilhetes, estão ofe-
recendo ao mercado o patrocínio
da manga da camisa dos árbitros
que apitarão os 190 jogos do Pau-
listão (19 deles com transmissão
ao vivo pela TV). A cota custa R$
1,25 milhão. Uma das questões
levantadas por empresas interes-
sadas nesse tipo de exposição é de
que forma os torcedores vão asso-
ciar a marca patrocinadora ao pro-
fissional que deve dar exemplo de
imparcialidade.

"Isso não comprometeria a
imagem dos árbitros de maneira
nenhuma", assegura Sérgio Cor-
rêa da Silva, presidente do Sindi-
cato dos Árbitros do Estado de
São Paulo, que arremata sua afir-
mação com alguns argumentos
de marketing às companhias in-
teressadas: "O árbitro tem, em
média, seis minutos de exposi-
ção na mídia a cada jogo, se com-
putadas as vezes em que aparece
na televisão no início e no fim da
partida, quando aplica cartões

de advertência e expulsão e quan-
do um atleta se contunde". Silva
vale-se de dados reunidos por
seus colegas do Rio de Janeiro,
onde a financeira carioca ASB
estampa há alguns anos seu lo-
gotipo nas mangas do uniforme
dos juizes do campeonato esta-
dual de futebol. Segundo infor-
mações fornecidas pela financei-
ra, durante a competição foram
cedidos 1,8 mil uniformes, sen-
do seis para cada árbitro, inclu-
indo todas as categorias.

A Federação Internacional
das Associações de Futebol
(Fifa) permite a publicidade nas
mangas das camisas dos árbi-
tros desde 2001 em jogos entre
clubes, mas não na Copa do
Mundo nem em disputas entre
seleções. De acordo com a enti-
dade, os anúncios têm de ter no
máximo 200 centímetros qua-
drados. Segundo Silva, a Fifa
recomenda que o dinheiro rece-
bido com o patrocínio seja apli-
cado em cursos de formação e
de requalificação profissional
dos árbitros, mas nada impede

que eles sejam aquinhoados com
uma parte da verba como direito
de imagem. "Pelo que sei, po-
rém, não há nada definido com
relação ao patrocínio", diz ele.
Marco Polo del Nero, presidente
da Federação Paulista de Fute-
bol (FPF) — à qual cabe autori-
zar as ações de marketing vincu-
ladas ao certame paulista —, tam-
bém disse na quarta-feira, dia 24,
que desconhecia o projeto, mas
ressalvou: "Se a proposta for boa,
aceitaremos de bom grado".

Fábio Wolff, diretor da Uni-
que Sports & Marketing, reve-
lou que o contrato para patrocí-
nio dos uniformes dos árbitros
foi assinado com o vice-presi-
dente da FPF, Reinaldo Carneiro
Bastos, e lembrou que é natural
que Del Nero não estivesse a par
de todas as negociações em vir-
tude de suas numerosas atribui-
ções na FPF. "Já estamos em tra-
tativas com várias empresas que
se interessaram pelo projetos",
afirma Wolff.

Alatur investe em viagens de luxo
A Alatur, agência de turismo do

segmento de viagens corporativas,
está apostando no mercado de via-
gens de luxo e de alto nível de
personalização e, por isso, criou a
unidade de negócios Travei De-
sign. O setor já movimenta cerca de
US$ 800 bilhões por ano na Euro-
pa e nos Estados Unidos, de acor-
do com uma pesquisa da Howard
Worldwide Travel Industry Study.

O conceito de Travel Design
está baseado na elaboração de
roteiros adaptados ao perfil de
cada cliente, tendo muitas ve-
zes como destino lugares me-
nos visitados por turistas tradi-

cionais. "A própria clientela da
agência estava demandando
esse tipo de serviço, e vimos
então a possibilidade de explo-
rar o filão", conta Ricardo Fer-
reira, diretor da Alatur.

Desde que iniciou suas opera-
ções em julho, a divisão já aten-
deu a 45 solicitações e deve en-
cerrar o ano representando 3%
do faturamento da Alatur, que
deve chegar à casa dos R$ 150
milhões. O serviço está disponi-
bilizado apenas para atuais clien-
tes da empresa. A agência ainda
conta com as unidades Corpora-
te e Eventos & Incentivos, que

abrange a divisão de lazer.
Um exemplo de viagem den-

tro desse conceito é a que um
executivo de São Paulo realizou
no começo do ano acompanhado
da mulher e de dois filhos. Ele
investiu R$ 80 mil para passear
pela Europa durante 30 dias. O
roteiro, que inclui hospedagem e
restaurantes de luxo, foi criado
de acordo com o perfil da família
Eles foram direto para Paris, onde
alugaram um carro e partiram
para cidades como Reims, Bruxe-
las, Amsterdã, Hamburgo, Dus-
seldorf e Berlim.

Fernando Murad
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