
Emoção profissional
Clubes de futebol passam a usar ferramentas para
identificar, cativar e fazer crescer os seus admiradores

Por Robert Galbraith,
do Rio de Janeiro

Assim como uma grande con-
ta credencia uma agência para
outros negócios, a conquista de
títulos e o conseqüente surgimen-
to de ídolos também são funda-
mentais para os clubes de futebol
poderem cativar seus torcedores
e semear para o futuro. Mas, na
era da crescente profissionaliza-
ção dos clubes do Brasil, também
já foi percebido que não basta só
levantar o troféu. Tão importante
quanto ter uma torcida feliz é não
deixá-la ficar indiferente ao time,
seja por desilusão, desinteresse
ou simplesmente inércia. Além
disso é fundamental cativar as
futuras gerações para sofrer e se
deliciar com a epopéia de seus
clubes. Essa é a conclusão dos
profissionais que estão cuidando
do marketing dos principais clu-
bes do País.

A última pesquisa realizada
pelo Ibope, a terceira encomen-
dada pelo jornal Lance, mostra
que o Flamengo continua sobera-
no na preferência nacional, com
uma boa vantagem sobre o se-
gundo colocado, o Corinthians,
que por sua vez está bem à frente
de São Paulo, Palmeiras e Vasco —
estes cinco são os que receberam
as maiores cotas da TV Globo (R$
21 milhões cada em 2005) no
rateio do Clube dos Treze por
serem os maiores "puxadores de

audiência".João Henrique Areias,
consultor de marketing do Fla-
mengo, diz que um erro comum
de marqueteiros no assunto fute-
bol é tratar torcedores como con-
sumidores. "Se o produto é ruim,
o consumidor muda de marca.
Mas não é comum um sujeito
trocar de time como se troca de
operadora de celular. Cultural-
mente isso não é aceito", explica.
Segundo ele, a própria formação
de torcedores segue essa lógica
com a pressão dos pais desde
cedo. "Por isso é difícil seguir
estratégia de marketing conven-
cional. A relação é puramente
emocional, exatamente como as
empresas gostariam de ter e não
conseguem", diz. Areais reconhe-
ce, porém, que o clube precisa
fazer sua parte com títulos e ído-
los e, se possível, com um estádio
próprio, o que o Flamengo não
tem. "Também não se pode dei-
xar o torcedor ficar passivo, pois
isso significa perder mercado",
afirma o consultor, citando inicia-
tivas do clube, como a venda de
carnes do Brasileirão em condi-
ções especiais.

O São Paulo — que alcançou o
terceiro posto no ranking dos clu-
bes com os dois títulos mundiais
na década de 90 e ídolos como
Raí, Cafu e Leonardo — tem a seu
serviço hoje um grupo de cerca
de 120 executivos (15 são publi-
citários) que se intitulam Grupo

de Executivos São-Paulinos
(Gesp) e prestam assessoria de
marketing gratuitamente ao clu-
be sob o slogan "Emoção profis-
sional". O Gesp veiculou recente-
mente um filme em São Paulo,
produzido por Eduardo Lima (F/
Nazca), que traz o jogador Cici-
nho comemorando um gol, com
o objetivo de estimular os torce-
dores a freqüentar o Morumbi.
Segundo Júlio César Casares,
coordenador do Gesp, a ação fez
a média de público passar de 6
mil para 15 mil na reta final da
competição. Casares conta que a
entidade deverá em breve ter uma
base em cada Estado, sendo a
primeira no Nordeste, pelo fato
de a região ser uma das mais fér-
teis para clubes do Sudeste. "Que-
remos em seis anos estar cabeça a
cabeça com Flamengo e Corin-
thians", almeja. Casares diz que
os títulos são importantes na re-
novação dos torcedores, mas não
justificam o vale-tudo. "Os clubes
precisam buscar parcerias para
trabalhar sua marca e só depois
revender jogadores", afirma. Tam-
bém fazem parte do Gesp Fred
Miller (Globasat), Luiz Fernando
Viera (África), Rui Branquinho
(W/Brasil) e Arnaldo Rosa (Ca-
ras), entre outros.

O Palmeiras, que retornou
neste ano à Primeira Divisão do
Campeonato Brasileiro disputan-
do as primeiras posições da tabe-
la, também tem um torcedor cui-
dando do marketing: Rogério De-
zembro, sócio-diretor da
Lage'Magy. O clube entregou sua
conta à agência em julho para um
trabalho voluntário. Além do fil-
me veiculado em agosto para ce-
lebrar os 90 anos do time, as prin-
cipais ações estão voltadas para o
público jovem e infantil. Em 2005
serão realizados dois jogos temá-
ticos, um no primeiro semestre e
outro mais próximo ao Dia das
Crianças, em que só será permiti-
da a entrada de adultos acompa-
nhados por pelo menos uma
criança. Além do jogo, Dezembro
conta que haverá atrações dirigi-
das ao público infantil antes e
durante o intervalo. A rede de
lojas de brinquedos RiHappy —
cujo diretor, Ricardo Sayon, tam-
bém é palmeirense — será a par-
ceira no projeto.

A grande tacada com os pe-
quenos, porém, será a criação de
um Camarote Vip na nova área
ampliada do estádio Palestra Itá-
lia, a ser inaugurada em janeiro.
O espaço será ambientado para
receber pais e filhos vips. "Quere-
mos tornar bastante lúdica a ex-
periência de ir ao clube ver o jogo.
Além de entrar com os jogadores

Fonte: pesquisa Ibope encomendada pelo jornal Lance, publicada em outubro de 2004

em campo, essas crianças terão a
companhia do mascote do clube
no camarote e brinquedos como
videogames e futebol de botão",
conta Dezembro. Também está
na pauta alviverde a criação de
um bufê infantil, dentro das de-
pendências do estádio, para que
jovens torcedores possam reali-
zar festas de aniversários com o
tema Palmeiras.

O rival Corinthians, que terá
o craque argentino Carlos Tévez
no ano que vem, certamente co-
lherá bons frutos com a presen-
ça do ídolo ao menos no primei-
ro semestre. De acordo com o
Ibope, foi o clube que teve o
crescimento de torcida mais sig-
nificativo em relação à última
pesquisa. A agência SMA, res-
ponsável pelo marketing do Co-
rinthians segundo o site oficial
do clube, foi procurada por Meio
& Mensagem para detalhar suas
ações, mas não respondeu à soli-
citação de entrevista.

A agência de marketing espor-
tivo carioca B2G Media Group,
dos sócios Guto Graça e dos ir-
mãos Diogo e Rodrigo Bueno, lan-
çou neste ano os programas DNA
da Paixão e Identidade Tricolor
para cadastrar e criar um canal de
relacionamento com torcedores
do Paysandu e do Fluminense,
respectivamente. Segundo Guto
Graça, o objetivo é ter num banco
de dados as informações de pelo
menos 4% do total de torcedores

mapeados pelo Ibope. "Como a
torcida é um dos maiores patrimô-
nios de um clube, queremos trans-
formar esses apaixonados em con-
sumidores, criando uma relação
que os prestigie e recompense",
explica o sócio-diretor da B2G.

Mauro Holzmann, diretor exe-
cutivo do Clube dos Treze e ex-
dirigente do Atlético Paranaense,
diz que é muito difícil para clubes
de fora do eixo Rio-São Paulo
conquistar torcedores na mesma
proporção. Para ele, a populari-
dade dos times do Rio se deu com
o fato de a Rádio Nacional trans-
mitir os jogos deles para todo o
País na época em que o Rio era a
capital, enquanto o futebol de São
Paulo cresceu acompanhando a
concentração de investimentos na
cidade. "Esses clubes ganham até
cinco vezes mais em contratos de
patrocínio", diz Holzmann. Para
o diretor, a receita seguida pelo
Atlético-PR vem dando os resul-
tados mais significativos fora do
tradicional eixo. "Minha expe-
riência foi melhorar a qualidade
do equipamento oferecido ao tor-
cedor. O Atlético foi o único clu-
be que fez isso", diz o executivo,
referindo-se à Arena da Baixada,
considerado um dos melhores es-
tádios do País. Mas Holzmann
não se ilude: "Os torcedores bra-
sileiros querem ver seu time ga-
nhar, mesmo que seja em estádio
péssimo. O que importa é que o
time seja vencedor".
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