
A sustentável leveza do esporte
Cases de empresas como Ambev, Vivo, Unilever e Pão de Açúcar mostram a força do patrocínio ao setor

Na arena da iniciativa priva-
da, as empresas que já injetam
dinheiro no esporte costumam
fazer urna avaliação positiva do
investimento. Com o desembar-
que da nova lei de incentivo,
esse panorama só tende a se
ampliar. As que já investem
terão mais ainda condições
financeiras. Aquelas interessa-
das em patrocinar, mas que se
debatem com orçamento aper-
tado, ganharão combustível.
E a turma "fora da raia", que
nunca dispôs de recursos para
tal ação, agora poderá entrar
no jogo. Ao ampliar o leque de
possibilidades, o mercado de
marketing esportivo tende a
ganhar em profissionalização
e massa crítica, beneficiando

relacionada à Confederação Bra-
sileira de Futebol (CBF). Tudo
por causa do direito da gigante
de bebidas de explorar amistosos
e faturar por isso.

Por conta desse detalhe no
contrato, surgiram alguns pa-
radoxos ao longo deste ainda
curto tempo de convivência. Em
amistoso na Ásia contra a obs-
cura seleção de Hong Kong, por
exemplo, a Ambev embolsou
US$ l milhão da Carlsberg, de
quem é representante na Amé-
rica Latina. A seleção brasileira,
porém, jogou em um estádio
em clima festivo, adornado
pela propaganda da cervejaria
dinamarquesa.

Se no início a estratégia era
ajudar a vender guaraná, com a

Barco Brasil l, que disputou a Volvo Ocean Race, teve apoio de empresas como a Vivo

estampa da marca nas camisas
de treino e nos painéis publici-
tários, ficou a impressão de que
o time promovia a cerveja. Em
outra partida, contra o México,
no campo adversário, a mul-
tinacional convidou parceiros
na América Central, outra vez
cervejarias. Um anúncio publi-
citário, no qual se lia "A seleção
brasileira é Brahma", foi o ruído
mais sonoro. A patrocinadora
usou uma de suas marcas de cer-
veja com a prosaica justificativa
de que está no seu direito.

À parte tais questões polêmi-
cas, a Ambev é uma das empre-
sas que mais sabem explorar o
patrocínio esportivo. A multina-
cional promove um campeonato
estudantil de futebol para jovens

entre 14 e 17 anos, de escolas
públicas e particulares, com o
intuito de incentivar a prática de
esporte e valorizar o professor de
educação física. A Copa Guaraná
Antarctica de Futebol, durante
a fase de classificação, chega a
reunir quase 3 mil atletas de 272
escolas. Os finalistas ficam con-
centrados e disputam a rodada
final nas instalações da Granja
Cornary, em Teresópolis*— o
local abriga a seleção brasileira
quando há convocação.

Outro projeto bem-sucedido
rolou na Copa da Alemanha.
Uma promoção dava ao consu-
midor do Guaraná Antarctica a
oportunidade de vestir modelos
de camisas alusivas às conquis-
tas de 1958, 1962, 1970, 1994

aqueles que irão ou não des-
frutar a legislação.

Quem adquiriu o hábito de as-
sociar sua marca a uma modalida-
de esportiva não se arrependeu.
Descobriu, de fato, o setor como
poderosa arma de marketing.
Uma prova disso é a duradoura
parceria da Ambev, por meio da
marca Guaraná Antarctica, com
a seleção brasileira de futebol,
iniciada em 2001. A multinacio-
nal de bebidas, que substituiu
a Coca-Cola após rescisão de
contrato um tanto barulhenta,
paga anualmente US$ 10 milhões
por um contrato previsto para
18 anos. Outra patrocinadora da
mais vitoriosa seleção de futebol
do mundo é a Nike, que destina
US$ 12 milhões/ano. Por fim, há
ainda a companhia de telefonia
Vivo, que entrou há dois anos no
bolo e desembolsa US$ 5 milhões
anuais. Os vínculos são rentáveis,
sem dúvida, mas com a Ambev
ocorreu uma produção de faíscas



e 2002. Francisco Sá, diretor
de refrigerantes e não alcoó-
licos da Ambev, destaca que a
promoção foi uma maneira de
o Guaraná Antarctica investir
também na torcida.

ESPORTE E CIDADANIA
No caso da Unilever, repre-

sentada pelas marcas Rexona
e Ades, investir no vôlei, em
projetos sociais e em programas
de capacitação profissional é um
exercício de cidadania através
do esporte. São R$ 9 milhões
aplicados nas três pernas de
atuação. "Com o time de vôlei
profissional Rexona, tivemos no
ano passado um retorno de mí-
dia superior a R$ 100 milhões",
festeja a gerente de marketing
Roberta Licastro Santanna.

Um dos beneficiados pelo
patrocínio é o Instituto Esporte
e Educação, uma ONG tocada
pela ex-jogadora de vôlei Ana
Mozer, de iniciação e inclusão
esportiva de crianças carentes
- o primeiro núcleo começou

em Indaiatuba, e hoje até a fa-
vela Heliópolis tem o seu. Ela,
aliás, é uma das entusiastas da
nova lei de incentivo ao esporte.
"Todo mecanismo de renúncia
fiscal que venha a despertar
interesse da iniciativa privada
é bom para o setor", justifica.
"Como eu tenho os dois pés
na área social, espero apenas
que se faça justiça na hora da
distribuição da verba."

Ainda na linha do esporte
como projeto social, o Pão de
Açúcar assina um dos programas
mais elogiados na área de inves-
timento em categorias de base.
Há quatro anos o grupo selecio-
na garotos entre 13 e 17 anos
para treinarem no Centro de
Treinamento do Pão de Açúcar
Esporte Clube. Em sua maioria,
jovens que migram de regiões
carentes c no CT recebem todo
o apoio — alimentação, plano
de saúde, transporte, educação
e acompanhamento psicológico
- para se dedicarem integral-

mente ao esporte. Os menos
aptos à prática do futebol são
chamados a trabalhar em lojas da
rede de supermercados. Desde o
início do projeto, inscreveram-
se quase 160 mil garotos. Na
última edição, a final da compe-
tição aconteceu no Estádio do
Pacaembu.

MUNDO DE AVENTURAS
Além de patrocinar a sele-

ção brasileira e o jogador Robi-
nho, dentro da política adotada
de se comunicar com um pú-
blico-alvo estimado no mínimo
em 30 milhões de clientes da
operadora, a Vivo abraça outras
modalidades. A companhia, por
exemplo, calibra esforços para
popularizar o golfe, promoven-
do eventos como o Vivo Golf
Tour, cujo circuito faz parte do
calendário oficial da confede-
ração brasileira da modalidade

Bombril aposta nas mulheres

Kaká em treino da seleção brasileira usando camiseta com logo do Guaraná Antarctica

e conta com a participação
de profissionais e amadores.
Outra competição usada para
propagar a imagem do esporte
e contribuir para a política de
relacionamento social e empre-
sarial da operadora é a LG/Vivo,
PGA Championship, organizada
em conjunto com a fabricante
de aparelhos eletrônicos LG.

A vela está na sua carteira
de patrocínios. O Brasil l, barco
comandado por Torben Grael
que conquistou no ano passado a
terceira colocação na regata oceâ-
nica Volvo Ocean Race, recebeu
U$ 5 milhões de investimento.
Ainda na água, a operadora apoia
o Match Race Brasil e a Rota Bo-
real. Neste, os velejadores Beto

Pandiani e Felipe Whitaker, a
bordo do catamarã Satellite III,
navegaram de Nova York até a
Groenlândia.

Os esportes de adrenalina
pura não são esquecidos. A Vivo
apoia a Ecomotion/Pro, a maior
corrida de aventura da América
Latina, realizada no Rio de Ja-
neiro e que faz parte do Circuito
Mundial de Corridas de Aven-
tura — a equipe Vivo Atenah,
integrada apenas por mulheres,
obteve a quarta colocação geral
no ranking. A competição envol-
ve modalidades como mountain
bike, canoagem, rafting, trekking
e técnicas verticais, distribuídas
por praias, lagos, montanhas,
florestas e cachoeiras.

A Bombril criou o programa
"Mulheres que fazem o Brasil
brilhar" para ajudar o esporte
feminino nacional a dobrar neste
ano o número de 40 medalhas
conquistadas no Pan de Santo
Domingo (2003). O projeto não
culmina nos Jogos do Rio de
Janeiro. A intenção da empresa
é manter o patrocínio às atletas
por tempo indeterminado. Em
um ano e meio, a iniciativa já to-
talizou mais de 200 conquistas.

"É muito importante asso-
ciar a marca a algo tão bonito
como o esporte", assinala o
diretor de marketing Walter
Marques. "Não queremos per-
der isso. Os resultados que
nossas atletas têm conseguido
desde o início são excelentes.
Somos uma empresa que tem
estrela." O premiado projeto
conta com investimentos de
R$ 12 milhões. Apenas em ex-
posição espontânea de mídia
das marcas Pinho Bril, Limpol,
Mon Bijou e Sapólio Radium, o
retorno supera a casa dos R$
80 milhões — R$ 55 milhões
na impressa e R$ 25 milhões
em televisão.

Tradicional no ramo de pro-
dutos de limpeza, a Bombril usa

todos os trunfos de marketing
à disposição para consolidar a
marca. Boa parte das atletas
patrocinadas marcou presença
recentemente no estande da
empresa durante a realização
de uma feira de varejo em São
Paulo. O público conferiu de
perto as estrelas da ginástica
olímpica brasileira, como Daiane
dos Santos, Laís Souza, Daniele
Hypólito e Camila Comin, além
das ascendentes Jade Fernan-
des e Ana Cláudia Silva.

"Foi uma maneira que en-
contramos para cativar nossos
clientes e parceiros", conta
Marques. "Os empresários pre-
sentes gostam de esporte, sa-
bem quem são e acompanham
a carreira dessas atletas. No
entanto, têm poucas chances
de conversar e conhecer cada
uma delas." No último dia da
feira, as atenções no estande
se voltaram para Aline Silva,
primeira brasileira a conquistar
medalha em um mundial de luta
olímpica, Juliana Cabral, capita
da seleção brasileira de futebol
vice-campeã na Olimpíada de
Atenas, e a velocista Ádria San-
tos, maior medalhista nacional
em paraolimpíadas.
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