
Fora das quatro linhas
Clubes brasileiros tentam transferir o talento do futebol para suas estruturas administrativas a fim de ampliar receitas
FERNANDOMURAD

Enquanto dentro das quatro
linhas o futebol brasileiro conti-
nua sendo fonte de inspiração e
enchendo os olhos de torcedores
de todo o mundo, principalmente
os da Europa, fora delas a história
se inverte. No campo do marke-
ting esportivo os times nacionais
têm como referência as ações
das potências européias e seus
contratos de cifras vistosas para
potencializar seus patrocínios.

Medidas como a estruturação
de gestões profissionais nos clu-
bes e a adoção de um calendário
fixo — na luta contra viradas de
mesa e mudanças nas regras do
jogo — têm colaborado para dar
mais credibilidade ao futebol do
País e atrair maior número de
pessoas aos estádios. Entretan-
to, a falta de infra-estrutura nas
arenas e as questões econômicas
(como baixo poder aquisitivo)
ainda são empecilhos na relação
com o torcedor/consumidor.

A bilheteria responde por
apenas 7% da receita das equipes
brasileiras, que contabilizam ocu-
pação média de 20% dos estádios.
No Velho Continente, esse percen-
tual varia entre 60% e 80%. Mas
a estabilidade do calendário e as
conquistas da Seleção Brasileira
têm contribuído para a valorização
das agremiações e, conseqüente-
mente, dos seus contratos de pa-
trocínio. No entanto, essas cifras
ainda estão longe das alcançadas
pelos europeus e do potencial do
mercado nacional.

Um dos motivos dessa dife-

rença é a discrepância entre a
economia da Europa e a brasilei-
ra, o que não permite comparação
direta dos valores dos contratos.
Outros fatores nessa equação,
na opinião de Mauro Holzmann,
ex-diretor de marketing do Clube
dos 13 e hoje ocupando a mesma
função no Atlético Paranaense,
são a incipiente profissionaliza-
ção da atividade de marketing
esportivo no País e uma questão
cultural relativa aos torcedores.

"O torcedor não tem muito
compromisso com o clube. O

TopSports recupera
Liga dos Campeões

O imbróglio envolvendo os di-
reitos de transmissão da Liga dos
Campeões da União Européia de
Associações de Futebol (Uefa) em
TV aberta no País parece ter che-
gado ao fim. A TopSports fechou
há duas semanas um novo contrato
com a entidade para transmitir o
restante da temporada 2005/2006
do maior torneio de clubes do Ve-
lho Continente. A Rede TV vinha
exibindo a competição.

A empresa mostrará os jogos
a partir da rodada dos dias 6
e 7 deste mês dentro da faixa
Esporte Interativo, na TV Ban-
deirantes. A TopSports dispo-
nibilizou para o mercado cotas

R$ 3 milhões e R$ 4 milhões. As
transmissões dos campeonatos
Italiano e Espanhol, também no
Esporte Interativo, têm como
cotistas Casas Bahia, Ambev,
Centrum, Siemens e TIM.

A celeuma entre Rede TV
e TopSports teve início em se-
tembro de 2004, com o fim da
parceria entre ambas. Os direitos
deveriam ser transferidos de vol-
ta à empresa, mas a emissora não
o fez. Desde então, o caso está
na Justiça. Em 29 de setembro, o
Tribunal de Justiça de São Paulo
proferiu decisão em favor da
TopSports. A partir daí, a com-
panhia usou força policial para

ingresso sempre foi barato, e os
estádios, ruins. Ele precisa en-
tender que, para ter um produto
de qualidade, é necessário pagar
ingresso e comprar produtos li-
cenciados. A torcida do Manches-
ter sabe que paga para ter o time
que tem. Os menos abastados não
freqüentam estádios na Europa.
Para mudar essa cultura, só o
tempo", aponta Holzmann.

CIFRAS DISTINTAS
A receita dos clubes das

seis principais ligas do Velho
Continente (Inglaterra, Alema-
nha, Espanha, Itália, França e
Holanda) apenas com patrocínio
na camisa na temporada 2004-
2005, por exemplo, foi de € 330,8
milhões, contra € 320,6 milhões
na anterior, de acordo com o Eu-
ropean Jersey Report, da inglesa
Sport+Markt AG. Já no Brasil, os
19 maiores times alcançaram R$
90,8 milhões (€ 35 milhões) com
patrocínio e publicidade no ano
passado, segundo a Lista Casual
Auditores de Clubes/2005.

A italiana Juventus é a pri-
meira da lista, com rendimentos
anuais de € 18,5 milhões (patro-
cínio da Sky Sport e da Tamoil).
Só ela representa mais da me-
tade do total arrecadado pelos
principais clubes brasileiros.
Logo em seguida estão Bayern
de Munique, da Alemanha, com €
17 milhões (Deutsche Telekom),
e o espanhol Real Madrid, com
€ 14 milhões (Siemens Mobile).

contrato pelo período de 2006 a
2010 por cerca de € 100 milhões,
segundo estimativas.

O Corinthians, que no domin-
go precisava apenas de um empa-
te diante do Goiás para conquistar
seu quarto título nacional — e é a
única agremiação do País a contar
com o apoio de um investidor
estrangeiro, a Media Sports In-
vestiments (MSI) —, é o brasileiro
que possui o maior patrocínio. No
final de julho, o time do Parque
São Jorge assinou com a Samsung
um contrato de R$ 15 milhões por
ano (€ 5,75 milhões) — a Pepsi
pagava R$ 2 milhões.

Para aumentar as cifras, a
MSI valorizou o patrimônio apli-
cando mais de R$ 140 milhões (€
53,72 milhões) na contratação
de jogadores e passou longos seis
meses sem estampar o nome de
uma empresa em seu uniforme
até receber uma proposta de
seu agrado. Já com a Nike, con-
seguiu incrementar os números
na renovação: a companhia, que
pagava por ano R$ 3 milhões
(€ 1,15 milhão) ao clube, agora
destinará R$ 5 milhões (€ 1,91
milhão) e mais o equivalente a
R$ 1,8 milhão (€ 690 mil) em
material esportivo. A duração do
acordo é de quatro anos.

Também parceiro da Nike,
recebendo R$ 4,5 milhões (€
1,72 milhão) por temporada
— o contrato expira em meados
de 2006 —, o Flamengo possui
o segundo maior patrocínio

de patrocínio com valores entre conter a transmissão da liga. O Real. por sinal, renovou este esportivo brasileiro, e também

o mais antigo, iniciado em abril
de 1984. O carioca recebe R$
14,4 milhões (€ 5,52 milhões)
anuais da Petrobras. O acordo
se encerra nó final de 2005 e
o rubro-negro tenta renová-lo,
porém separando o futebol dos
esportes olímpicos.

AÇÕES DE MARKETING
Na tentativa de virar a página

da desorganização e do tapetão e
tratar o futebol como um negócio,
os departamentos de marketing,
com suporte de uma gestão profis-
sional, vêm ganhando espaço nos
clubes. "Temos problemas estrutu-
rais, como bilheteria, estádios e a
questão financeira. Mas, por outro
lado, o futebol continua sendo um
grande produto de exportação.
O desafio das áreas de marketing
de cada equipe é desenvolver seu
potencial", diz Júlio César Casares,
diretor de estratégia e projetos
especiais da Record e diretor de
marketing do São Paulo.

Seguindo essa trilha, o time
do Morumbi criou em 2002 o
Grupo de Empresários São-
Paulinos (Gesp), que reúne
profissionais do mercado para
auxiliar o marketing. Com essa
nova política o tricolor fechou
recentemente com a Reebok um
contrato de R$ 21 milhões (€ 8
milhões), válido por três anos
— o anterior, com a Topper,
rendeu R$ 5,5 milhões (€ 2,11
milhões) pelo mesmo período.
O acordo ainda prevê a inaugu-
ração, no primeiro semestre de
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2006, de uma megaloja no Está-
dio do Morumbi, da qual 10% da
receita irá direto para os cofres
do clube. O empreendimento
pretende ser um chamariz para
atrair novos parceiros.

Na esteira da loja, Casares
projeta a implementação de um
complexo comercial com o ob-
jetivo de aproveitar o espaço da
arena — ocupada apenas em dias
de jogos. O centro deve abrigar
restaurante, cinema, academia
de ginástica e livraria.

Outro exemplo de aproveita-
mento diferenciado de estádios
pode ser visto no Atlético Para-
naense. O campeão brasileiro
de 2001 fechou com a japonesa
Kyocera neste ano um acordo
de naming right (direito de dar
nome a um empreendimento ou
espaço físico). Estima-se que a
multinacional tenha investido
US$ 10 milhões para estampar
seu logo nos uniformes de todas
as categorias de base e para re-
batizar a Baixada de Arena Kyo-
cera pelo período de três anos. A
primeira ação do gênero no País
foi o Parque Antarctica, patro-
cínio da cervejaria ao Palestra
Itália, campo do Palmeiras.

A idéia do clube paranaense
de encontrar uma companhia para
emprestar seu nome ao estádio

O mercado de marketing de
patrocínio movimentou US$ 30
bilhões em todo o mundo em
2003, de acordo com pesqui-
sa da Sport+Markt AG. Desse
montante, 80% foi aplicado no
esporte e uma boa parte desse
investimento, principalmente
no Brasil, é destinada ao futebol,
considerado pelas companhias a
melhor vitrine para gerar exposi-
ção na mídia para suas marcas.

Esse é o entendimento de
multinacionais que enxergaram
no patrocínio a times brasileiros
de futebol uma grande oportu-
nidade para apresentar sua
marca ao público consumidor.
Um levantamento feito pela In-
formídia Pesquisas Esportivas
mostra que essa aposta parece
certeira. O trabalho revela que
o esporte bretão consome 53%
do tempo dedicado pela mídia.
Em números, esse tempo sig-
nificou R$ 3,2 bilhões apenas
entre janeiro e março deste
ano, período em que foi reali-
zado o estudo.

Segundo Amir Somoggi,
responsável por novos negócios
da Casual Auditores Indepen-
dentes, o patrocínio esportivo
é mais barato que a mídia tra-
dicional, mas não é tão barato

estava prevista no projeto original
da construção do novo estádio,
iniciado em 1997 e concluído dois
anos depois. "Sabíamos que está-
vamos no caminho certo, mas não
foi fácil. Não temos a força da mídia
como no Rio e em São Paulo, mas
a Kyocera acreditou na proposta",
aponta Holzmann. Segundo o
diretor, a novidade foi bem rece-
bida pela imprensa, que passou a
indicar o estádio pelo novo nome,
exceção feita à Rede Globo.

TORCEDOR/CONSUMIDOR
O fanático apaixonado pelo

clube é uma das fontes de receita
que mais rendem dividendos às
potências européias. Um exem-
plo do potencial a ser desbrava-
do aqui no País é a campanha
"Craque o Flamengo Faz em
Casa, CT o Flamengo Faz com
Você". Lançada com o objetivo
de permitir a obra de pavimen-
tação de uma rua e a construção
de um campo em Vargem Grande
(zona oeste do Rio), a ação su-
perou as expectativas.

Com a venda de pulseiras,
camisas e chaveiros — que con-
tou com a participação do ídolo
Zico nas peças de divulgação —,
o rubro-negro registrou fatura-
mento líquido de mais de R$ 500
mil e garantiu a pavimentação

quanto outrora. "O patrocinador
é um parceiro estratégico. É ne-
cessário mudar a mentalidade
de que o patrocínio se resume
a colocar a marca na camisa.
Outras ações devem ser criadas
para ajudar a ampliar o volume
de vendas", aponta.

Além de iniciativas com
forças de venda, funcionários
e clientes, o investimento em
times de futebol também pode
ser potencializado em ações
de relacionamento com o mer-
cado. É o caso de Samsung,
Pirelli, LG, Panasonic e Kyo-
cera, parceiros de Corinthians,
Palmeiras, São Paulo, Santos e
Atlético Paranaense, respec-
tivamente, que mantêm com
sucesso camarotes nos estádios
dos clubes.

O time santista, por sinal,
de acordo com seu diretor
executivo Dagoberto Fernando
dos Santos, planeja estruturar
um padoque para dar apoio
em áreas como alimentação e
outros serviços aos proprie-
tários de camarotes na Vila
Belmiro. A Siemens, por sua
vez, parceira do Cruzeiro,
instalou quiosques nas depen-
dências do clube mineiro para
vender seus produtos. (FM)

e a construção de dois campos
de futebol. "Em vez de pedir
dinheiro, lançamos os produtos.
E surtiu efeito", afirma Marcus
Duarte, executivo de marketing
do pentacampeão brasileiro.

O Cruzeiro, primeiro campeão
nacional por pontos corridos, em
2003, lançou neste ano o Cartão 5
Estrelas, plástico de fidelidade por
meio do qual o torcedor soma pon-
tos na compra de produtos da rede
conveniada (mais de 300 lojas) e
os troca por benefícios (camisas,
almoço com o presidente, fotos
com os jogadores e viagens com o
time, por exemplo). O cartão tem
uma base de 4 mil usuários.

"Estamos em reestruturação
e estudamos todas as transforma-
ções possíveis. Poderemos juntar
ações de patrocinadores com o
cartão", projeta Antônio Claret
Nametala, que assumiu o posto
de diretor de marketing celeste
em maio. Um dos possíveis par-

ceiros será a Puma, fornecedora
de material esportivo com a qual
o clube fechou contrato de três
anos. A marca substitui a Topper,
parceira de oito anos. Com a Sie-
mens, que estampa sua marca no
uniforme há duas temporadas, o
Cruzeiro está em fase de negocia-
ção para renovação.

Já o Internacional, que no fim
de semana precisava golear o
Coritiba e torcer contra o Corin-
thians para conseguir seu quarto
título brasileiro, lançou há dois
anos a promoção O Dia da Troca.
Na data, o clube convida torce-
dores e associados para trocar
sua camisa antiga por uma nova
com desconto. Neste ano, o lote
de 300 peças da ação foi trocado
em uma hora. Em 2006, já com
a Reebok — com quem assinou
contrato até 2009, segundo es-
peculações —, a iniciativa deve
disponibilizar 500 camisas.

"Geramos um benefício para

sócios e torcedores, que são valo-
rizados, e ainda tiramos do merca-
do as camisas velhas e colocamos
as novas com os patrocinadores
atuais", argumenta Otávio Rojas,
vice-presidente de marketing do
Colorado. Outra ação sorteia uma
camisa e a bola dos jogos do Inter
para sócios em dia com as mensa-
lidades. Desde o início do projeto,
o número de associados com os
pagamentos regularizados saiu de
menos de 10 mil para 23 mil.

O time também investe nas
futuras gerações com o projeto
Criança Colorada, que desde
2000 já levou mais de 25 mil
jovens ao estádio Beira-Rio. A
visita passa pelo museu, pela
loja, pelo gramado e termina
nas cadeiras numeradas, onde
as crianças se encontram com os
pais para assistir a uma partida.
Até abril do próximo ano as da-
tas já estão comprometidas com
escolas cadastradas.

Da quadra para a passarela
De Florianópolis para o Brasil

e o mundo, a começar pela Fran-
ça. Essa é a trajetória projetada
pela família Kuerten para a mar-
ca GK — Guga Kuerten — lança-
da na quarta-feira, 30, na capital
catarinense. A loja-conceito, em
Florianópolis, servirá de modelo
para as do Rio de Janeiro e de
São Paulo, que serão inaugura-
das em 2006 e 2007. A partir de
janeiro, a marca estará em cem
lojas multimarcas com a pers-
pectiva de ser comercializada
em quase 400 pontos-de-venda
em cinco anos, segundo o gestor
da marca, Carlos Ferreirinha, da
MCF. Assinada pelo estilista Jum
Nakao, a grife de Guga é uma
moda jovem, com toques bem
pessoais do tenista. "Há dife-
rentes facetas dele na criação: o
tênis, o surfe, o jeito despojado
e alegre", explica Nakao.

O projeto da marca de Guga
vem sendo desenvolvido há
dois anos por Ferreirinha. A GK
recebeu investimentos de R$
5 milhões até o momento e a
projeção de resultados é de R$ 6
milhões no primeiro ano e R$ 25
milhões em três anos, de acordo
com ele. Além das roupas, a grife
do tenista tem calçados, mochi-
las e linha praia, mas não será
licenciada nessa primeira fase.

Apoiada na fama interna-
cional de Guga, a GK chega ao
mundo da moda com anúncios
em revistas especializadas, jor-
nais e outdoor criados pela BZZ
Comunicação, de Florianópolis.
"O resultado de mídia espontâ-
nea gerada pela imagem de Guga
é o suficiente para o lançamento.
A próxima campanha, da coleção
outono/inverno, terá mais inves-
timentos e um plano de mídia de
maior abrangência", diz o diretor
executivo da BZZ, Bernardo

Lopes. A ação de lançamento
teve investimento de R$ 500 mil
e a próxima campanha poderá
absorver recursos de até R$ 2
milhões, conforme diz o exe-
cutivo. A agência desenvolveu
a logomarca com as iniciais do
nome do atleta compondo "as
faces de Guga", linguagem que
é reforçada nos anúncios.

Guga, em estilo My Way: "Não sou
bonito, mas sou elegante"

JEITO GUGA
A loja de esquina em um dos

metros quadrados mais caros
de Florianópolis não perde em
nada para as das grandes grifes
internacionais nos Jardins, em
São Paulo. O projeto é assinado
pela Domo Arquitetura e Design,
da capital de Santa Catarina, e
pela Plano B Arquitetura, de São
Paulo. O dono não faz questão de

luxo, mas não abre mão da fama
de boa-praça: Guga fez questão
de enviar uma carta à vizinhança
na qual pede desculpas pelos
transtornos da obra e pelo agito
da festa de lançamento, que
ocorreu em uma tenda montada
em um estacionamento próximo.
No desfile, modelos com cabe-
los encaracolados mostraram a
coleção ao som de uma versão
moderna do clássico My Way

*
(imortalizado por Frank Sina-
tra) para marcar o "jeito Guga
de ser".

A vitrine no alto da loja expõe
os uniformes usados pelo tenista
no circuito mundial. Recente-
mente, Guga disfarçava respon-
dendo aos jornalistas que suas
camisetas sem marca esportiva
de patrocínio eram criações de
"amigos de Floripa", mas já era
um teste com a GK, que agora
passa a vestir oficialmente o atle-
ta. "É a realização de um sonho,
quero me envolver com isso o
quanto eu puder", conta, para
em seguida fazer a ressalva em
tom de deboche: "Desde que não
tenha de desfilar, porque não sou
bonito para andar na passarela.
Mas sou um cara elegante".

Guga disse que o lançamento
da marca nada tem a ver com o
fim de sua carreira esportiva.
"Terminei 2004 mais confiante,
acho que tenho mais uns três
anos de quadra. Preciso estar
entre os melhores de 2006." Os
negócios da família Kuerten,
conduzidos pelo irmão Rafael, de
32 anos, tendem à diversificação,
segundo o empresário. A grife
GK integrará a Kuerten Parti-
cipações e Empreendimentos,
que tem a construtora Hantei e
a Fundação Guga Kuerten, que
atua na área social.
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