
Os fãs são fiéis
Diretorde marketing do Manchester United conta como o clube inglês
consegue ter sucesso financeiro mesmo sem ganhar muitos títulos
ROBERT GALBRAITH

Peter Draper, diretor de
marketing do Manchester Uni-
ted — clube inglês com o maior
faturamento do mundo — será
uma das principais atrações do
2a Seminário Internacional de
Marketing Esportivo. Organi-
zado pela Associação Brasileira
dos Anunciantes (ABA) e a J.
Cocco, o evento ocorre nesta
segunda e terça-feira (25 e 26),
no Rio de Janeiro, com numero-
sos especialistas em patrocínios
e negócios em diversos esportes.
Em sua segunda visita ao Brasil
— a primeira vez foi em 1994, na
época em que era executivo da
Umbro, para um evento sobre li-
cenciamentos no Rio —, Draper
detalhará em sua palestra, às 16
horas da terça-feira, o trabalho à
frente da comunicação do clube
e explicará como a Inglaterra
transformou seu campeonato
nacional de clubes no mais lu-
crativo do mundo, destronando
o da Itália. Em entrevista por
telefone de seu escritório em
Manchester, Draper também
explica por que a família que
controla o seu clube decidiu
tirar as ações da agremiação da
Bolsa de Londres.

Meio & Mensagem — O Manches-
ter United (MU) venceu sua única
Liga dos Campeões da Europa e o
Mundial Interclubes em 1999, mas
continua como o clube que mais
fatura em todo o mundo. Qual é o
segredo para não se depender do
sucesso em campo para ir bem no
marketing e nas finanças?
Peter Draper — Cheguei ao
Manchester United logo após a
conquista da Liga dos Campeões
da Europa, em Barcelona, à
qual assisti há sete anos. Logo
depois conquistamos o Mundial
em Tóquio sobre o Palmeiras
naquele mesmo ano. Acho que é
justamente essa combinação de
sucesso dentro e fora de campo
que faz o MU se destacar mun-
dialmente. Vale lembrar que,
até 1992, o MU estava havia 25
anos sem conquistar um título
inglês (Premier League) e nem
por isso deixou de ser o clube
de maior destaque na década
de 1990, estabelecendo uma
referência. Os fãs e os comenta-
ristas esportivos ainda esperam
que revivamos esses momentos
e às vezes é muito difícil atender

esse tipo de expectativa. Por
isso acho importante o clube
ter uma boa infra-estrutura para
poder dar equilíbrio às ativida-
des esportivas. Não acredito que
o sucesso de um clube dependa
de títulos porque os fãs de uma
forma geral são muito fiéis.

M&M — Quais têm sido as inova-
ções no marketing do clube desde
queosenhorassumiu?
Draper— Acho que, mais do que
inovar, o importante é fazer as
coisas certas e ter executivos
competentes para continuar
desenvolvendo a cultura de
negócios que se criou no clube.
Hoje, o MU tem, além do seu
merchandising, um ótimo ser-
viço financeiro, assim como um
negócio de mídia com um site,
uma revista e canais de rádio e
TV voltados para os torcedores.
Temos uma operação bem di-
versificada e bem-sucedida em
todas as suas áreas.

M&M — Como o senhoravalia a ex-
periência do Manchester na bolsa
de valores londrina?
Draper — Todas as ações foram
compradas em abril de 2005
pela família Glazer, que decidiu
fechar o capital. Na Bolsa de
Valores, às vezes é preciso se
mexer, pois as ações estão ali
disponíveis para quem quiser.
Alguém achou que valia a pena
o risco e decidiu comprá-las
justamente por isso, como pode
acontecer com qualquer compa-
nhia privada em bolsa. Mas o ne-
gócio continua um sucesso, com
faturamento anual girando hoje
em torno de & 170 milhões (algo
em torno de R$ 700 milhões).
Desse total, um terço vem de
patrocínio e merchandising, um
outro terço do que faturamos
com venda de direitos para a mí-
dia e o restante de ingressos nos
estádios. O nosso diferencial
está justamente nesse volume
de venda de ingressos, pois
temos agora um estádio de 60
mil lugares (Old Trafford) onde
temos uma série de negócios
paralelos que oferecem serviços
de hospitalidade e entreteni-
mento. Para ter uma idéia, cerca
de 4 mil refeições são servidas
a cada jogo. Existe também
um espaço para os melhores
clientes poderem comer caviar

e tomar champanhe, sem contar
as facilidades de estacionamen-
to. Isso tudo faz da operação em
nosso estádio um negócio muito
lucrativo.

M&M — Como está o trabalho

de globalização da marca MU? O

senhor acredita que o movimen-
to esfria sem Beckham e com a

falta de títulos internacionais

desde 1999?

Draper — Nossas pesquisas
mostram que os fãs no mundo
inteiro também têm seu clube
de preferência e tendem a ficar
com ele, mas que de fato exis-
tem alguns mercados em que
eles sejam influenciados pelo
momento. A excursão deste ano
do Manchester à China rendeu,
por exemplo, & 24 milhões.
A oportunidade de desenvol-
ver essa base de torcedores
e torná-los fonte de receita é
considerável. Nesse sentido,
o David Beckham foi um ativo
extremamente importante, que
não só tirou proveito próprio
disso, como também estendeu
seu sucesso a todo o time. Mas
o MU ainda é hoje um grande
fenômeno com seus jogos sendo
transmitidos a 196 países todas
as semanas. A plataforma para
continuar esse movimento de
conquistar fãs em todo o mundo
está montada. A transmissão in-
ternacional do Premier League
também é uma forma de esten-
der esse processo para todos
demais os clubes ingleses.

M&M — Qual é a importância dos

ídolos? Como o MU trabalha com a

imagem deles?

Draper — Eles fazem parte do
todo e os técnicos é que con-
trolam a compra de jogadores.
Se temos grandes jogadores,
isso desperta interesse no clu-
be. Sempre os tivemos: George
Best, Bobby Charlton, Dennis
Law, Duncan Edwards, para fa-
lar nos mais antigos. O MU tem
a reputação de jogar um futebol
especial e nosso técnico atual,
Alex Ferguson, seria o primei-
ro a dizer que não é o craque,
mas o todo que faz a diferença,
mesmo sabendo que às vezes
são indivíduos que chamam a
atenção para os clubes. Nesse
ponto, acho muito correto que
os marqueteiros do MU nunca

tenham sobreposto a imagem de
um indivíduo acima da equipe.

M&M — Os profissionais de mar-

keting esportivo brasileiros têm

se esforçado muito nos últimos

anos para estudar os exemplos

vitoriosos de outros países. Ainda

é difícil segurar nossos principais

craques muito em função da fra-

gilidade financeira dos clubes. A

Inglaterra também teve um mo-

mento complicado nos anos 8o,

mas conseguiu se superar. Como

a experiência inglesa poderia ser

útil ao Brasil?

Draper — O que tem feito dife-
rença nos últimos dez anos é
uma atitude mais profissional
dos dirigentes ingleses, que pas-
saram a gerir suas organizações
com muita disciplina. Isso está
montado em cima de uma sólida
plataforma de negócios. Mas,
para falar do Brasil, é preciso
levar em conta as difíceis cir-
cunstâncias econômicas do País.
Uma melhora no cenário eco-
nômico e na infra-estrutura do
Brasil seria um grande impulso
para os clubes brasileiros. Hoje,
corrija-me se eu estiver errado,
dizem-me que é contra-indicado
ter qualquer participação nos
clubes de futebol. Isso dificulta
o faturamento dos clubes e a
melhoria de suas estruturas,
nas quais é importante investir.
A maior parte das atividades
precisa ser montada sobre uma
estrutura forte e com um exe-
cutivo que saiba aplicar as di-
versas disciplinas necessárias. O
gerenciamento de um clube não

é uma tarefa simples e requer
tempo para que se criem bases
sólidas. Uma outra alternativa
seria a parceria dos clubes, suas
comunidades e as autoridades
locais, o que é um modelo inte-
ressante. Sobre como melhorar
o futebol, não ousaria dizer nada
porque esse tipo de conselho o
Brasil não precisa.

M&M—Qual foi a ajuda do governo

britânico para transformar a Pre-

mier League no que ela é hoje?

Draper — Nenhuma, não custou

nada a nenhum segmento do

governo.

M&M — O que o senhor acha de
grupos de investimentos, muitas
vezes sem declarar quem são
seus proprietários, comprarem
ou administrarem clubes? Na In-
glaterra, a MSI, que tem parceria
com o Corinthians no Brasil, está
negociando a compra do West Ha m
e a Fifa está exigindo que o grupo
revele quem são seus donos.
Draper — Prefiro inverter a
questão e perguntar por que é
que seria algo mau. Se alguém
explicar o que há de mau nisso,
então se deveria criar alguma
regulamentação para atacar
o problema. Acho que, assim
como numa fábrica, um bom
investimento num clube é em
princípio algo interessante, por-
que alguém acredita que terá um
retorno naquele negócio. Não há
nada de errado nisso, desde que
a maior parte desse dinheiro seja
de fato usada para desenvolver
o futebol do clube.
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