
Esporte domina
marketing de atitu
Atividade supera ações culturais, sociais e ambientais na atração de investimentos
ANTÔNIO CARLOS SANTOMAURO

Nos últimos anos, o chama- cada de forma relativamente mentes dos consumidores.
do marketing de atitude, que
envolve patrocínio esportivo e
cultural, além de ações sociais
e ambientalmente responsá-
veis, tem recebido um volume
crescente de investimentos.
Nesse contexto de expansão,
porém, é o esporte a ativida-
de que atrai maior número
de anunciantes, apesar de
ser também a que parte de
uma base de comparação
maior. De acordo com pro-
fissionais de marketing, tal
preferência pode ser expli-

simples: paixão. Entre todas as
opções disponíveis, o esporte
é atualmente o que oferece
um caminho mais curto para a
conquista dos corações e das

Júlio Anguita, presidente
do grupo Momentum Brasil,
dá um exemplo. Segundo o
publicitário, a comunicação da
Nike, hoje, vale-se basicamen-
te desse ingrediente. "Essa

paixão pode constituir
uma f e r r amen ta de
marke t ing podero-
síssima", referenda
Paulo Roberto Al-
Assal, diretor geral

da agência de marke-
ting esportivo Impact.

"A paixão é importante

porque, em um mercado em
que a qualidade dos produ-
tos e serviços se equipara, a
emoção passa a ser um dos
principais fatores de desempa-
te na escolha do consumidor.
Sem ela, todos os produtos
são iguais", concorda Dado
Lancellotti, diretor comercial
e de marketing da Traffic.

Yacoff Sarkovas, presidente
da Articultura, tem opinião
similar. "A comunicação por
atitude precisa gerar empatia,
e o esporte permite isso", diz.
De acordo com Sarkovas, até

mesmo por ser usado há mais
tempo como ferramenta de co-
municação, o esporte é, entre
todas as possíveis alternativas
na comunicação por atitude,
aquela mais associada ao tra-
balho de marcas e produtos: as
demais acabam tendo funç
mais institucionais. Realizada
pela Articultura, em 2005, a 2-
Pesquisa Anual sobre Decisão
de Comunicação por Atitude
indica que, na hora de agregar
valor e dar visibilidade à marca,
o esporte ainda é imbatível. Do
universo de empresas que inves-
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tem em marketing de atitude,
ouvidas para o estudo, 57 têm
ações ligadas à atividade, en-
quanto 41 optaram por investir
em cultura.

XODÓ DA MÍDIA
O esporte não é, obviamente,

a única alternativa de comu-
nicação por atitude. Nem a de
maior alcance, se o critério for
afinidade com público brasileiro.
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Como mostram dados
do Ibope, os brasileiros
também se interessam
por atividades culturais
como a leitura de livros
e participam de eventos
culturais em escala até
superior àquela rela-
cionada à prática de
esportes. Segundo o
estudo Target Group
Index, do instituto, en-
quanto o percentual de
pessoas que participa
com freqüência mensal
de algum tipo de ativi-
dade recreativa, como ir
ao teatro ou ao cinema,
gira na casa dos 80%,
apenas cerca de 20%
dos brasileiros assistem
pessoalmente a alguma
atividade esportiva, pelo
menos uma vez por ano.

peso indiscutível na disputa por
recursos: o acesso à mídia.

Dados do Informídia, ins-
tituto dedicado à aferição dos
resultados dos investimentos em
marketing esportivo, mostram
que o interesse da mídia pelo
esporte é realmente impressio-
nante. Apenas o futebol, caso
fosse obrigado a pagar pela pre-
sença na TV brasileira, no ano
passado, necessitaria de R$ 16,8
bilhões. Marcas patrocinadoras
de clubes de futebol são alta-

Esporte e professor de
marketing esportivo
da Fundação Getúlio
Vargas, acrescenta mais
um dado capaz de mos-
trar quão amplo é o
interesse da mídia pelo
esporte. Segundo ele,
estudo realizado pelo
ombudsman da Folha
de São Paulo mostrou
que, com 57 mil textos,
o futebol foi o tema mais
abordado, no ano passa-
do, pelo jornal, que lhe
concedeu 10% de seu
espaço. Na segunda
e terceira colocações
desse ranking aparece-
ram, respectivamente,
a cidade de São Paulo
e o governo Lula. "E
nem era ano de Copa do
Mundo", afirma Klein.

Para Carlos Henrique
Moreira, sócio-diretor da

empresa de marketing esportivo
TopSports, não é possível dizer
se a maciça presença do esporte
na mídia decorre do anseio do
público pelo conteúdo esportivo
ou se, pelo contrário, é a mídia
que a impõe. "Certo é que o
esporte gera muito interesse do
público. Se um evento esportivo
sai de uma emissora, leva consi-
go seu público", diz.

ESTRUTURA PROFISSIONAL
Aliada à preponderância do

tino da maior parte das verbas
alocadas nas áreas integradas
à comunicação por atitude, a
capacidade do esporte de aliar
mídia e empatia talvez ajude a
explicar os resultados de um
estudo realizado, em 2004, pelo
Ipsos Public Affairs, unidade de
pesquisas de opinião do grupo
Ipsos. Nele, quase a totalidade
dos entrevistados (94%) disse
conhecer alguma empresa que
investe em esportes, indicando
que o esporte foi a alternativa
à qual o público mais associa
marcas. O índice foi de 79%
para cultura, segunda colocada,
e de 73% para ações sociais, a
terceira na lista.

mente beneficiadas pela relação tor de futebol do Ministério do marketing esportivo como dês- Sarkovas: esporte é imbatível para agregar valor e dar visibilidade à marca

Marcas concorrentes apostam
em modalidades distintas
A capacidade do esporte

de servir a estratégias merca-
dológicas diferentes parece ser
confirmada pelas diferenças
entre as ações elaboradas por
grandes empresas concorren-
tes em um mesmo mercado.
Líder no mercado nacional de
telefonia celular, a Vivo investe
no esporte também líder na
preferência do público: o fu-
tebol. Já a TIM vem realizando
ações vinculadas a uma moda-
lidade que, embora contando
com grandes contingentes de
adeptos, tem perfil mais seg-
mentado e menor presença na
mídia: o surfe.

A associação da Vivo com
o futebol tornou-se mais explí-
cita no início do ano passado,
quando, por US$ 40 milhões,
a marca adquiriu o direito de
patrocinar, por dez anos, a
seleção brasileira de futebol.
Além disso, a Vivo investe no
patrocínio da transmissão do
futebol — inclusive da Copa

Janeba: gente de todas as classes e idades gosta de futebol

do Mundo - - de várias emisso-
ras, tanto a aberta Globo quanto
os canais pagos Sportv e ESPN
Brasil.

Hugo Janeba, diretor de
imagem e comunicação da Vivo,
justifica a escolha do futebol
dizendo ser a modalidade ins-
trumento adequado para uma
marca que precisa se comunicar

com um público alvo composto
por, no mínimo, 30 milhões
de integrantes, quantidade de
clientes da operadora. "Gente
de todas as classes e idades
gosta de futebol. Além disso, o
Brasil é um país com dimensões
continentais, e o esporte atinge
as pessoas de todas as regiões",
diz. Para completar, segundo o

publicitário, os valores mais
associados ao esporte são
justamente aqueles com os
quais foi construída a marca
Vivo: brasilidade, comunida-
de, transparência, alegria e
otimismo, entre outros.

A TIM preferiu não se
manifestar sobre sua as-
sociação com o surfe, que,
entre outras ações, inclui o
patrocínio de uma equipe e
um torneio, além da recen-
te utilização do campeão
mundial da modalidade na
propaganda da marca. De
acordo com a assessoria
da operadora, esse inves-
timento não é exatamente
marketing esportivo, pois
se relaciona basicamente ao
modo de vida e aos valores
associados ao surfe. Tais
valores seriam importan-
tes para uma marca cuja
comunicação hoje busca
se associar a um estilo de
vida mais despojado. (ACS)

exigir maior racionalização,
dificulta a elaboração das ações
de comunicação.

O esporte é um campo fér-
til para o marketing, também
por trabalhar hoje com uma
estrutura bastante profissional,
acrescenta Anguita, do gru-
po Momentum. "Atualmente,
qualquer projeto, de qualquer
modalidade esportiva, é forma-
tado para receber marcas", afir-
ma o publicitário. Lancellotti,
da Traffic, cita a existência de
calendários de eventos organi-
zados e contínuos como outro
diferencial favorável ao espor-
te na disputa pelas verbas da
comunicação por atitude. "Os
calendários permitem à mídia
formatar pacotes com os quais
os anunciantes obtêm freqüên-
cia", afirma.

Para Lancellotti, além de
instrumento de visibilidade de
marcas, o esporte é também
excelente plataforma para o
desenvolvimento de estratégias
específicas: posicionamento de
marcas, fortalecimento de rela-
cionamento, incentivo ao públi-
co interno e mesmo geração de
negócios. Como exemplo, cita
a Mastercard, que já trabalha
essas várias possibilidades. Ao
mesmo tempo em que expõe
sua marca através do patro-
cínio de grandes eventos, usa
essas mesmas oportunidades
para ações de relacionamento,

O esporte, porém, conta
com um diferencial de

do esporte com os meios de
comunicação. "Com patrocínios
esportivos, Samsung, Petrobras
e LG conseguem um grau de pre-
sença na mídia alcançado, talvez,
apenas pelas Casas Bahia, maior
anunciante do País", diz Rafael
Plastina, gerente de marketing
da Informídia, referindo-se, res-
pectivamente, às patrocinadoras
de três dos principais clubes do
futebol nacional: Corinthians,
Flamengo e São Paulo.

Marco Aurélio Klein, dire-

Porém, curiosamente, o
esporte foi também qualificado
como modalidade patrocínio
menos valorizada PM entre-
vistados, com 31% das citações,
quase metade atividade
líder, ações sociais 61%). Tal
informação parece referendar
a tese que vê no esporte um
campo de atuação qual o
componente emocional supera
a racionalidade. "E essa maior
relação com a emoção torna o
esporte um campo de ação mui-
to propício para o marketing",
afirma Paulo Cidade, diretor
do Ipsos Public Affairs. Já o
marketing social ou ambiental,
segundo ele, justamente por



levando públicos de seu inte-
resse aos jogos dos torneios
que patrocina, sejam eles in-
ternos, integrados ao trade ou
a consumidores.

ENCURTANDO CAMINHOS
A vinculação do esporte

a sentimentos como lazer e
prazer sua percepção
como um hobby transforma
suas manifestações em ocasiões
extremamente propícias para
a transmissão de mensagens
publicitárias, afirma Al-Assai, da
Impact. "E. associados a esses
momentos, há valores maravi-
lhosos, como saúde e qualidade
de vida", acrescenta.

O componente emocional
também torna o esporte uma
ferramenta apta a reduzir o
tempo necessário à obtenção
de resultados, afirma Moreira,
da Top Sports. "Por estar di-
retamente vinculado à paixão,
e por contar com a mídia, ele
é o caminho mais rápido para
os objetivos principais das
estratégias de marketing: forta-
lecimento de marca, relaciona-
mento e aumento de vendas",
diz. Como exemplo capaz de
confirmar a tese, o executi-
vo cita a recente associação
entre o Flamengo e a cerveja
Nova Schin, que agora coloca
símbolos relacionados a essa

Cidade: emoção torna o esporte alvo propício para o marketing Klein: em alguns jornais, futebol recebeu mais espaço que o presidente

popular equipe nas embalagens
dos produtos vendidos no Rio
de Janeiro. Com isso, a marca
busca, em um mercado no qual
precisa ampliar sua participa-
ção, o acesso a um vasto con-
tingente de torcedores. "Além
do esporte, qual outro atrativo
abriria tão rapidamente o cami-
nho rumo a tantos consumido-
res?", indaga Moreira.

Já Klein, do Ministério do
Esporte, lembra que o vôlei reju-
venesceu a centenária marca do
Banco do Brasil. Para ele, além
de contar com maciça presença

na mídia, o esporte permite
diferenciação e exclusividade
em grau muito superior ao de
quaisquer outras atividades. A
diferenciação, afirma, ocorre
porque há o estabelecimento,
entre empresas e consumido-
res, de um canal exclusivo de
diálogo, do qual a concorrência
tem dificuldade de participar.
Já a exclusividade decorre da
possibilidade de realização de
ações de relacionamento espe-
cíficas, como camarotes, noites
de autógrafo e viagens com as
delegações esportivas.

O que falta agora, diz Plas-
tina, do Informídia, é que as
empresas que apostam no mar-
keting esportivo invistam mais
na integração entre as ações de
marketing de atitude e a comu-
nicação tradicional na mídia. A
prática já é comum em outros
mercados, onde propagandas
comunicam aos consumidores
as ações de patrocínio esporti-
vo. No Brasil, apesar de tal gê-
nero de estratégia estar apenas
começando, já existem exem-
plos interessantes que ajudam
a ilustrar o conceito. "A Petro-

bras hoje comunica muito bem
sua presença na F-1", afirma o
executivo.

Além de preocupar-se mais
com a comunicação, o marke-
ting esportivo desenvolve-se
também em outros quesitos:
"até hoje, muitas ações de
marketing esportivo visavam
apenas expor marketing. Agora,
há mais atitude", diz Sarkovas.
Segundo ele, o marketing espor-
tivo transformado em atitude
é desenvolvido, por exemplo,
pelo Banco do Brasil, cujos
investimentos no vôlei não se
resumem a ações capazes de ge-
rar mídia, mas atingem também
projetos sociais. "Simplesmente
colocar placa em um estádio não
é comunicação por atitude. No
esporte como atitude há o po-
sicionamento da marca através
dos esportes e dos valores a ele
associados", acrescenta o presi-
dente da Articultura.

Segundo Sarkovas, no merca-
do norte-americano raramente
os investimentos são direcio-
nados apenas à exposição de
marcas. Normalmente, há um
trabalho de comunicação por
atitude. Considerados somente
os patrocínios, nesse mercado
citado por Sarkovas o esporte
recebe mais de 65% das verbas
destinadas às opções da comu-
nicação por atitude.
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