
Barça no país do futebol 
Clube espanhol negocia parcerias no Brasil para ampliara internacionalização da marca 
FÁBIO SUZUKI 

Um dos maiores times de 
futebol do mundo, o Barcelona 
segue o seu lema, "Mais que um 
clube", e começa a prospectar 
negócios no Brasil. Para ganhar 
os torcedores do "país do fute
bol", a agremiação da Catalunha, 
na Espanha, pretende fechar 
parcerias com empresas em 
diversos segmentos a fim de 
aliar sua forte marca a produtos 
e ações de incentivo de compa
nhias e também de lançar mídias 
próprias em português, como 
revista, site e um programa de 
televisão. Com um faturamento 
de € 300 milhões no ano passado, 
o Barça — como é popularmente 
conhecido — espera concretizar 
grande parte das negociações já 
neste segundo semestre. 

O Brasil é o terceiro merca
do a fazer parte da estratégia 
do clube de internacionalizar 
sua marca, iniciada em 2004. O 
primeiro país foi o Japão, onde 
o time fechou acordos com as 
companhias Tiger Beer (de be
bidas) e Lenovo (tecnologia). 
Em 2006, foi a vez do México 
ser alvo da expansão. Lá, a mar
ca do clube é explorada pela 
Cemex (produtora de cimen
to). "Somos um dos cinco times 
no mundo com essa capacidade 
de realizar ações globais. Um 
levantamento apontou que 77% 
de nossa audiência está fora 
ia Espanha, e nosso objetivo 

é ter uma exposição de marca 
compatível com esse número", 
afirma Javier Munoa, diretor 
de negócios internacionais do 
Barcelona, que cita os países da 
Ásia, América e Oriente Médio 
como os focos dessa expansão 
•estratégica. 

RIVALIDADE LOCAL 
Para entrar no País, o Barcelo

na reaKzou um estudo do merca
do brasileiro em que um dos da
dos apontou que 76% das pessoas 
gostam do futebol europeu e das 
transmissões de suas partidas. 
Apesar disso, o clube está cien
te das dificuldades que poderá 
encontrar. "Em nações como o 
Japão somos o clube número 1 
do torcedor, pois é um mercado 
que importa futebol. Já no Brasil, 
em função da sua cultura muito 
ligada ao esporte, contaremos 
apenas com a simpatia pelo Bar
ça, em virtude da força de times 
como Flamengo, Corinthians e 
Vasco. As exigências para essa 
estratégia são muito maiores", 
explica Munoa. 

Aliada ao posicionamento 
de ser um clube que gera espe

táculo e comprometido 
com ações de responsa
bilidade social, a exposi
ção da marca Barcelona 
no mercado brasileiro 
através das parcerias se 
realizará em duas frentes: 
mídia e ações promocio
nais de companhias. Nos 
meios de comunicação, 
o clube pretende lançar 
um pacote multimídia de 
conteúdo em português. 
Na Espanha o Barça tem 
uma produção de seis 
horas de programação 
semanal, que inclui um 
desenho animado com 
as principais estrelas do 
time. Já as empresas par
ceiras poderão utilizar a 
força de sua imagem em pro
dutos, promoções e ações de 
incentivo dentro da companhia, 
como enviar funcionários para 
assistir jogos no Camp Nou 
(estádio com capacidade para 
98 mil torcedores), visitar os 
vestiários ou até almoçar com os 
jogadores. "A marca Barcelona 
é muito forte e conhecida em 
todo o mundo, e essa iniciativa é 

Bebeto, representante do Barcelona no Brasil, ao lado de Munoa, diretor de negócios 
internacionais do clube: País é o terceiro alvo de investimentos, depois de Japão è México 

uma oportuiúdade única para as 
empresas", afirma o ex-jogador 
da seleção brasileira Bebeto, 
sócio-diretor da 94 Sports. Ele 
será o representante do clube 
espanhol no País. 

AÇÃO SOCIAL 
Fundado em 1899, hoje com 

uma base de 150 mil sócios, 
o Futbol Club Barcelona tem 

como característica histórica 
não explorar comercialmente 
seu uniforme azul e grená. Em 
setembro do ano passado, o 
time passou a estampar a marca 
da Unicef em sua camisa, e pelo 
acordo ainda doará cerca de € 
1,5 milhão à fundação por ano de 
contrato, que vai até 2011. "Nosso 
posicionamento visa mostrar que 
o Barça é mais do que um clube, 

e esse comprometimento com 
causas sociais faz parte dessa 
imagem. Investimos cerca de 
7% de nosso faturamento nessas 
ações e tínhamos de comunicar 
isso de alguma forma para fora da 
Catalunha", explica o diretor. 

A recusa em receber altos 
valores para estampar um pa
trocinador na camisa tem seus 

motivos. Além da 
renda obtida com 
a mensalidade dos 
associados, o Bar
celona é um dos 
times que melhor 
explora a popu
laridade mundial 
de seus jogadores 
para vender pro
dutos oficiais do 
clube. A imagem 
de craques como 
o brasileiro Ronal-
dinho Gaúcho, o 
camaronês Eto'o, 
o argentino Messi 
e o francês recém-
contratado Thierry 
Henry é utilizada 
para turbinar a co
mercialização de 

camisas, bonecos, chaveiros, 
canecas e outros itens. "São 
jogadores com uma mídia muito 
forte também em outros países. 
Com eles em nossos espetáculos 
aumentamos o público nos está
dios, a audiência nas transmis
sões, e isso facilita nossos negó
cios. Todas as linhas pretendidas 
pelo clube se beneficiam deles", 
comenta Muñoa. 

VolksBus fecha parceria com o Corinthians 
A VolksBus pretende divulgar 

a qualidade de seus produtos 
por meio de uma parceria com 
um dos clubes de futebol de 
maior popularidade do País, o 
Corinthians. Na semana pas
sada, a empresa entregou seu 
mais sofisticado ônibus para ser 
utilizado pelo elenco corintia-
no. O veículo foi denominado 
Mosqueteiro V, nome alusivo ao 
mascote da agremiação. Essa é 
a primeira iniciativa da empresa 
com um time de futebol, mas 
novos acordos já estão em pla
nejamento. 

"É mais um canal de veicula-
ção de nossa marca na mídia. A 
inovação é uma das nossas ca
racterísticas e o futebol tem tudo 
para ser uma grande vitrine para 
nossos produtos", afirma Antô
nio Roberto Cortes, presidente 
da VolksBus. No ônibus, o logo 
da empresa estará estampado ao 
lado do distintivo do Corinthians, 
tanto nas laterais como na parte 
de cima do veículo. O objetivo é 
aproveitar as tomadas televisivas 
da chegada do time aos estádios 
para expor a marca. 

O projeto foi criado pela Pro-
file Sports Marketing em conjun-

Fabricante de ônibus fornecerá aos jogadores corintianos seu modelo mais moderno, batizado de Mosqueteiro V 

to com a agência de publicidade 
AlmapBBDO. "É uma idéia sim
ples que tem tudo para gerar um 
ótimo retorno à VolksBus, devido 
ao grande número de torcedores 
que tem o Corinthians", comenta 
Cláudia Augelli, diretora de no

vos negócios da Profile. Segun
do ela, serão realizadas ações 
pontuais na mídia para divulgar 
a parceria, mas os detalhes não 
foram revelados. 

Com tecnologia moderna, 
o Mosqueteiro V possui 36 lu

gares com assentos de couro, 
frigobar, três televisores, DVD 
e ar-condicionado, e é o carro 
mais luxuoso da frota da Volks
Bus. "O veículo proporcionará 
o máximo de conforto aos joga
dores", diz Cortes. (FS) 
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