
Corrida de investimentos
As agências de marketing esportivo ainda não sabem que modalidades serão privilegiadas com os novos
benefícios fiscais, mas o discurso-padrão, com poucas exceções, é que vai acontecer uma explosão de patrocínios

A Lei de Incentivo ao Esporte
deve aumentar a perspectiva
de ingressos de capital real no
segmento, mas ainda é cedo para
identificar quais esportes serão
mais beneficiados ou levarão
vantagens. O que se espera, em
um prazo relativamente curto, é
que o Brasil produza novos cam-
peões e bata recordes. As agên-
cias de marketing esportivo, que
organizam eventos e promovem
uma série de ações nesse setor,
estão bastante otimistas.

Como avalia o consultor e
profissional de marketing espor-
tivo Paulo Guerra, a lei deverá
aumentar o número de empre-
sas interessadas em patrocinar,

mesmo porque teriam despesas
de qualquer jeito e, se podem
casar isso com retorno insti-
tucional, melhor ainda. "Além
disso, vai expandir o volume de
patrocínios no esporte e abrir
uma nova área: uma série de
empresas irão se especializar
em adequação de projetos, área
jurídica, planejamento estraté-
gico c formação técnica."

Os esportes olímpicos, na
sua opinião, são os que têm mais
capacidade de captação. Isso
porque o mundo esportivo bra-
sileiro é dividido em duas partes:
o futebol e as modalidades olím-
picas. O primeiro, no entanto,
costuma ser pivô de escândalos.

"O futebol gera problemas fis-
cais, a administração dos clubes
é amadora, vivem com proble-
mas com INSS, FGTS e outros
tributos. Já os olímpicos, como
o vôlei de quadra, o de praia, a
ginástica e o atletismo, exibem
imagem positiva, têm possibili-
dade rápida de se organizar e se
adequar à lei."

Guerra confessa que no pas-
sado achava desnecessário o
esporte ter uma lei de incentivo,
que extrair dinheiro do imposto
poderia soar negativo. Existe
uma estrutura convencional de
comunicação nas empresas que
favorece a prática de investimen-
to na mídia convencional, e que- Para o especial ista José Carlos Brunoro, Estadas podem aderir com legislação própria



brar a corrente é difícil. "Em cin-
co minutos aparece uma agência
de propaganda prometendo
retorno em dobro na mídia, isso
porque elas são remuneradas
por volume." Se existe uma boa
proposta no esporte, o negócio
não é levado à frente por elas.
Agora, com a lei, é um dinheiro
novo entrando. "Esse dinheiro
não concorre com os recursos
já alocados pelo departamento
de comunicação, o que precisa
acontecer agora é o mercado de
marketing esportivo se especia-
lizar nisso."

Para José Carlos Brunoro.
diretor-presidente da Brunoro
Sports Business e diretor de
futebol do Grupo Pão de Açú-
car, a lei é bem-vinda, não resta
dúvida, mas não é solução para
nada. "Eu não a conheço profun-
damente, mas a renúncia é pe-
quena para tantas modalidades
e projetos sociais. Talvez tenha
o mérito de proporcionar um
efeito cascata e motive alguns
Estados a criar alguma legislação
própria, mesmo porque isso dá
visibilidade política", acredita.

Sua dúvida, no momento, é saber
se a lei vai beneficiar o trabalho
de base ou esportes olímpicos
com poucos recursos. "Não é de
incentivo? Espero que não acon-
teça como na Lei Rouanet,em
que artistas do porte de Ivete
Sangalo e Roberto Carlos, por
exemplo, não precisam de di-
nheiro incentivado e acabam
entre os mais beneficiados."

Outro temor seu é o critério
de escolha dos projetos. "Tenho
certeza de que a comissão en-
carregada de avaliar os projetos
vai sofrer pressão política de
vereador, deputado, governa-
dor, e não sei se conseguirá
contorná-la." Cansado de tan-

tas leis, Brunoro lembra que no
esporte sempre emerge a figura
de um salvador da pátria. "Sei
que há muita gente animada,
mas tenho o pé no chão depois
de muitos anos no frorit. Só es-
pero que não seja contemplado
aquilo que já é premiado."

VÍCIOS GRAVES
Quem também está estudan-

do a Lei de Incentivo ao Esporte
com lupa é J. Hawilla, presidente
da Traffic, que comercializa
direitos de transmissão, patro-
cínio e promoção de eventos
esportivos. Ele acha que a lei
tem graves defeitos e vícios em
sua origem e teme o trabalho de

monitoramento. "Se for feita por
meia dúzia de aproveitadores,
por gente que não entende do
ramo, acabou antes de começar",
ataca. "Sem monitoramento efi-
ciente, correremos o risco de ver
uma federação de peteca qual-
quer reunir os requisitos para
receber o dinheiro incentivado,
sem critério algum. A lei tem de
atender realmente às necessida-
des do esporte brasileiro."

Ele avalia que o procedimen-
to básico é separar o esporte de
entretenimento do de competi-
ção. Ao primeiro, caberia ao go-
verno bancar, como passeios de
bicicleta e eventos de corrida. Ao
segundo, que a lei se presume a

atender, precisaria vir embalado
em objetivos previamente defini-
dos. "O esporte dito amador, de
presença forte na mídia, como
vôlei, basquete e tênis, vai ter
destaque na hora da doação ou
vamos desviar para um esporte
de recreação mascarado de com-
petitivo? Afinal, não queremos
produzir campeões e grandes
atletas?", questiona.

No fundo, Hawilla receia
o risco de repetir a distorção
que enxerga na cultura. "Ma-
risa Monte, Cadinhos Brown
e outros artistas de quilate se
beneficiam da lei fiscal e depois
cobram cachês caríssimos nos
seus shows. E aquele sujei-
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to que consegue patrocínio
incentivado para lançar um
livro de fotos de palmeiras da
Amazônia? Um clube profis-
sional vai buscar dinheiro no
governo?", prossegue. Se a lei
for bem monitorada, acredita,
os resultados serão visíveis.
"Outro dia li que fechou uma
pista de atletismo de Presiden-
te Prudente. Seria um exemplo
de boa aplicação da lei."

Mais do que a criação da
lei, faltaria, na sua opinião,
aplicar efetivamente a essên-

cia do marketing esportivo no
futebol, que vê administrado de
maneira amadora. Se dentro do
campo somos profissionais de
ponta, fora das quatro linhas,
a realidade é desoladora. Ou-
tro dia ele pediu um relatório
para um clube do Sul do País
sobre dados de consumo. Ou
seja, quantas garrafas de refri-
gerante e quantos sanduíches
são vendidos por domingos de
jogos, a energia elétrica gasta
no estádio e outros itens que
não são normalmente computa-

dos. De posse dos números, ele
pretendia elaborar um detalha-
do projeto de comercialização
de patrocínio. "A planilha ficou
três meses parada lá e não res-
ponderam", lamenta.

Nos campeonatos de fute-
bol negociados pela Traffic, a
audiência de cada jogo, o públi-
co, o perfil e outros dados são
minuciosamente estudados. A
Copa América, em junho, na
Venezuela, será exibida em
160 países. Quando terminar
a disputa, cada patrocinador

receberá números de audiência
na Argentina, na Colômbia e
em outros países. Hawilla cita
outro exemplo de amadorismo
que ronda o patrocínio no fu-
tebol. Recentemente a Seleção
Brasileira sub-20 ganhou o
Pré-Olímpico e durante o jogo
pouco se viu o logo da patro-
cinadora Nike. Não bastasse,
finalizada a partida, todos os
jogadores tiraram a camisa,
justamente na hora "agá" de
aparecer a marca do patroci-
nador e dar o retorno.

Com o Flamengo, campeão
da Copa Brasil no ano passado,
deu-se o mesmo. Ninguém viu
o nome da Petrobras e da Nike.
"Se tivéssemos um comando sé-
rio, seria proibido o atleta tirar
a camisa ao fim da disputa. O
patrocinador paga o ano todo e
na hora do filé mignon ele é sole-
nemente ignorado", reclama. "É
por isso que digo que os clubes
vendem, mas não entregam. Lá
na Europa, se acontece isso, os
patrocinadores descontam a
fatura", afirma.
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