
Distintivo polido
São Paulo contrata Brand Finance para avaliar
sua imagem de olho em ampliação de receita
FERNANDOMURAD

Não é de hoje que no mundo
todo o futebol é visto como um
negócio e os clubes são enca-
rados como empresas, mas o
abismo existente entre a teoria
e a prática no País ainda parece
intransponível para a maioria dos
times. O São Paulo, que no ano
passado conquistou pela terceira
vez a América e o mundial, quer
destoar desse rol e pretende
dar um passo à frente dos ad-
versários.

A agremiação do Morumbi
contratou o escritório brasileiro
da Brand Finance, consultoria
com sede em Londres, na Ingla-
terra, para realizar um trabalho
de avaliação de marca que visa
gerar subsídios para nortear suas
ações de comunicação e marke-
ting. Na Europa, esse expediente
vem ganhando espaço na última
década e já existe até um ranking
com as marcas campeãs em valor
(ver tabela}.

O processo de avaliação é di-
vidido em três fases: diagnóstico,
desenvolvimento de plano para
fortalecimento de marca e im-
plementação de ações. Entram
nessa equação fatores como base
de fãs, contratos comerciais,
direitos de transmissão, infra-
estrutura, imagem, exposição
em mídia e desempenho em
competições. A iniciativa é con-
siderada de médio a longo prazo
e requer de 18 a 24 meses para
dar resultados.

"O fortalecimento propor-
ciona ampliação das receitas. É
um ciclo: o sucesso doméstico
expande a marca e gera a cober-
tura de mídia, que alavanca os
contratos comerciais. Isso atrai
melhores jogadores, o que am-
plia a base de fãs e dá mais pos-
sibilidade de arrecadação", diz
Gilson Nunes, sócio e presidente
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Casares e o craque uruguaio Lugano: tricolor quer ser um fenômeno
da globalização como o Flamengo o foi na era do rádio

da Brand Finance na América do
Sul (região que conta com escri-
tórios da empresa na Argentina,
no Brasil e no Chile), que deve
iniciar o estudo em abril.

JOGADA DE EFEITO
A parceria com a Brand in-

tegra um plano diretor do São
Paulo que visa fortalecer a marca
no Brasil e no exterior, aumentar
a base de torcedores/consumi-
dores, ampliar os resultados

Fonte: Football Money League, da üeloitte

financeiros e otimizar a utiliza-
ção do Estádio Cícero Pompeu
de Toledo (Morumbi). "O São
Paulo quer ser um fenômeno da
globalização como o Flamengo
o foi na era do rádio", aponta
Júlio César Casares, diretor de
marketing da agremiação.

O planejamento estratégi-
co tem duração de oito anos
e pretende fazer com que o
clube dispute palmo a palmo
com Flamengo e Corinthians a
supremacia nas arquibancadas.
A primeira ação posta em prática
foi o Batismo Tricolor, lançado
em janeiro. A iniciativa consiste
em um batismo esportivo no cen-
tro do gramado do Morumbi em
pleno dia de jogo e com direito a
leitura de estatuto e recebimen-
to de diploma.

Na lista de projetos previstos
para sair do papel neste ano
estão a participação no lança-
mento do título de capitalização
Lig Gol (abril), a criação de um
canal de TV e a Embaixada São-
Paulina (na qual ex-jogadores
serão representantes do time
em outros Estados, verificando
a disponibilidade de produtos
do clube nas lojas e realizando
ações promocionais nas rádios
em dias de jogo).

A TV São Paulo, como deverá
se chamar, está em fase de con-
clusão de estudo e deve ir ao ar
no final do ano. A idéia inicial é
de que ele seja pago e traga con-
teúdo exclusivo sobre o universo
são-paulino. Uma produtora será
contratada para desenvolver
todo o material. Outra idéia em
fase de estudo é o Morumbi Hall
(nome provisório), que prevê o
aproveitamento do estádio fora
dos dias de partidas.

A proposta é construir no
Portão l, preservando sua
estrutura arquitetônica, uma
calçada da fama, uma megaloja,
um memorial e um minicomple-
xo de esporte, lazer e negócios,
além de restaurante e cinema,
para tornar essa área o espaço
nobre da arena. O objetivo é
levar vida para o estádio fora
dos dias de jogos e fazer com
que a população se torne fre-
qüentadora do local.

CIFRAS AMPLIADAS
O novo momento do marketing

tricolor - iniciado em 2002 com
a criação do Grupo de Executivos
São-Paulinos (Gesp) -, aliado
às conquistas recentes dentro
de campo, tem se refletido em
receita. No final do ano, o clube
trocou de fornecedora de mate-
rial esportivo por um valor quase
quatro vezes maior e renovou com
a patrocinadora do uniforme por
quase três vezes mais.

A Reebok substituiu a Topper,
da SP Alpargatas, ao se compro-
meter a pagar R$ 21 milhões
por um contrato de três anos e
fornecer 76 mil peças por ano. No
acordo anterior, o time recebia
R$ 1,5 milhão e 31 mil peças por
ano. Já a LG estendeu seu com-
promisso de estampar o nome no
uniforme do clube até 2008 por
R$ 15,3 milhões anuais. O vínculo
anterior, iniciado em 2001, rendia
R$ 8 milhões por exercício.

Vitrine do desejo
O possível fim da política do

FC Barcelona, time do craque
Ronaldinho Gaúcho, de não es-
tampar patrocínio em seu manto
azul-grená foi alvo de especula-
ções na mídia internacional nas
últimas semanas. A bola da vez é
a possibilidade de o site austríaco
de apostas Betandwin.com se
tornar o principal patrocinador
do clube por meio de um con-
trato de € 14 milhões por ano.

O próprio site teria posto fim
às especulações após divulgar
uma nota na qual informa que
sua oferta teria expirado. O clube
catalão, fundado em 1899, nunca
vendeu espaço publicitário em
sua camisa, algo impensável para
a maioria, senão a totalidade,
dos clubes brasileiros, que têm
nos patrocínios e direitos de
transmissão sua principal fonte
de renda.

Não é a primeira vez que o
fim do jejum de mensagens publi-
citárias na camisa do Barcelona
se torna foco de reportagens.
No ano passado, a possibilidade
de a China investir € 15 milhões
por temporada para promover a
Olimpíada de Pequim, de 2008,
agitou o mercado. Nomes de em-
presas como Microsoft, Google,
Toyota, Lexus, Sony, Nokia,
Apple e General Motors também
já foram fontes de rumores.

O fato concreto é que, mesmo
abrindo mão dessa fonte de
receita - - que rende cerca de €
20 milhões por ano ao seu rival
Real Madrid, por exemplo -, a
equipe se mantém no topo das
competições e no azul. O Bar-
celona registrou lucro de € 10,3
milhões no segundo semestre de
2005, número 17% superior ao do
mesmo período do ano anterior.
De acordo com dados do clube,

a arrecadação no exercício foi
de mais de € 118 milhões, contra
gastos de € 108 milhões.

A fórmula do sucesso, se-
gundo Ferran Soriano, vice-
presidente do time e respon-
sável pelas finanças, é a boa
fase dentro dos gramados, que
possibilitou o aumento no preço
dos ingressos e também resul-
tou em uma expansão da venda»
de produtos oficiais. Nos últi-
mos anos, o time tem ampliado
em 30% a comercialização de
uniformes, camisetas, calças e
outros produtos, o que corrobora
para a manutenção da política de
"limpeza" na camisa.

Outro fator que ajudou a ob-
tenção desse lucro é o aumento
no número de visitas monitora-
das ao Camp Nou, palco do es-
crete catalão. Neste início de ano,
a diretoria já contabiliza 50% a
mais de visitas do que no período
de festas de 2004/2005. O clube
ainda possui seis patrocinadores
oficiais (Nike, Coca-Cola, TV3,
Telefônica, Estrella Damm e La
Caixa), além de duas dezenas
de colaboradores, fornecedores
e parceiros que investem para
associar suas marcas à equipe.
O próprio Betandwin.com é um
desses parceiros.

Não bastasse se manter na
disputa dos títulos dos principais
campeonatos da Europa e dar
lucro, o time ainda consegue
figurar no ranking das dez equi-
pes mais ricas do mundo e na
lista das dez marcas de futebol
mais valiosas (ver tabela} ape-
sar da ausência de patrocínio na
camisa. Enquanto isso, no Brasil
muitas agremiações loteiam seus
uniformes, descaracterizando-os,
em busca de fundos para sua
sobrevivência. (FM)

Text Box
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