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O que se pode esperar em termos de ação de
comunicação neste ano de Jogos Olímpicos?
Fica totalmente baseada em cobertura de televisão.Este
ano teremos horários especiais, uma madrugada forte
de eventos, o que por um lado facilita a comunicação.
Como o horário é noturno, as televisões terão mais
tempo para exibir tudo, a cobertura será mais ampla,
além da exibição de reprises.

E nos outros meios?
Os jornais vão abrir páginas, as revistas vão falar
razoavelmente, mas o grosso mesmo é aquilo que
vai para a TV Teremos transmissões de alta definição,
muita gente com set-top box para receber imagem
digital. Vai ser uma cobertura de primeira qualidade,
apesar de que o volume será o mesmo das anteriores.

Quanto um evento como este impulsiona o
faturamento do mercado da comunicação?
Eu tenho certeza que aumenta muito, mas não
tenho números.

Além dos anunciantes óbvios, como produtos
esportivos, quais outros têm demonstrado
mais interesse em vincular sua imagem à
Olimpíada?
Sempre tem cerveja, carro, produtos de higiene e
limpeza para homem,Coca-Cola, Pepsi, os mesmos
segmentos que também apoiam o futebol. Devem
entrar também produtos eletrônicos, até por conta

da boa fase que a televisão está passando, com
mudanças tecnológicas fundamentais. Há ainda
o mercado da telefonia, com os celulares, enfim,
produtos muito ligados ao consumo masculino.

E o público feminino?
Olimpíada, Copa do Mundo e Fórmula l são três
eventos que atraem muito o público masculino.
Os Jogos Olímpicos até têm mais apelo para as
mulheres, não só porque elas participam - o que
não acontece nos outros dois -, mas porque, de
modo geral, incluem esportes que atraem as
mulheres, como natação, ginástica olímpica...

Ainda assim a comunicação é basicamente
dirigida aos homens.
Se estivermos falando do investimento em
marketing, sim, ainda é basicamente dirigida ao
homem.

Por quê? Não dá retorno investir com foco
em mulher?
Historicamente, pelo menos, é isso que acontece.
As empresas fazem lá os seus estudos, mas também
há muito produto de homem que interessa à
mulher, como carro, celular. Já se falarmos em
cerveja é um produto para homem.

Qual o evento que efetivamente gera mais
ações nesse mercado?



A Copa do Mundo ganha disparado. O país pára.
Olimpíada já é mais difícil. O público quer ver
vencedor e o Brasil não tem um destaque muito
grande, não há uma geração olímpica para chamar
tanto a atenção. Até aparece medalha de ouro no

judô ou em outros esportes
que não são tão praticados.
O brasileiro ainda é muito
fixado em Copa do Mundo,
porque o Brasil normalmente
faz uma boa campanha. O
Brasil é o país do futebol.

Mas a Fórmula l também
não acabou conquistando
o brasileiro?
Porque o brasileiro tem
ídolos na Fórmula l, o
evento faz ídolos.

A mídia não ajudou a
aumentar isso?
Uma coisa é decorrente da
outra. A mídia só ajudou
porque tinha ganhador.
Desde o tempo de Emerson
Fittipaldi, depois passando
por Nelson Piquei e Ayrton
Senna, que foi o máximo,
e agora com o Felipe
Massa, o Brasil sempre teve

ganhadores. Então é evidente que a mídia impulsiona
essa comunicação com o público, e isso gera todo
esse movimento comercial de venda de jornal, maior
audiência em rádio e TV A assinatura de TV a cabo
deve crescer, pay-per-view deve crescer no período de
Olimpíada, mas ainda assim menor do que Fórmula
l e do que futebol. De qualquer forma, do ponto de
vista de comunicação, o que esperamos é uma melhor
participação do Brasil; o que é complicado, porque a
concorrência é forte. Há muita empresa que apoia
atletas olímpicos durante três meses, mas isso não
representa incentivo ao esporte. Quem patrocina os
atletas olímpicos são a Caixa Econômica, os Correios,

a Petrobras, o Banco do Brasil, ou seja, estatais, mais
até como um favor. E aí, uma coisa puxa a outra: a
mídia não se interessa porque não tem vencedor;
sem vencedor não se atrai grandes anunciantes e sem
patrocínio não há grande vencedor.

Há possibilidade de mudança?
Se o Brasil melhorar a performance técnica nos
Jogos, melhora a comunicação e o ambiente de
aposta comercial dos grandes anunciantes. O
que precisa é o Brasil investir mais em esporte, os
atletas ainda são muito mal remunerados.

Mesmo com estrelas da ginástica olímpica,
como a Daiane dos Santos e a Jade Barbosa?
O retorno é pouco. Quem pode melhorar muito
esse ambiente é a TV a cabo, criando mais eventos,
mais interesse em atrair clientes que não sejam as
estatais. O que nós precisamos mesmo é incentivar
as grandes verbas em apoiar o esporte olímpico.
Para isso só um amplo programa de formação de
atletas que só o COB (Comitê Olímpico Brasileiro)
pode e tem de fazer.

A parceria do Palmeiras com a Parmalat nos
anos 90 foi a mais bem-sucedida do futebol
nacional. No que é possível comparar com a
que a Traffic fez .recentemente?
E bem diferente, porque a Parmalat assumiu o futebol
do Palmeiras. Era responsável por toda a logística.
O que estamos fazendo é totalmente diferente.
Simplesmente estamos fazendo um fundo, um clube
de investimento em que as pessoas investem e com
esse dinheiro nós investimos no Palmeiras. O clube
pede um jogador, esse fundo compra o atleta e coloca
no Palmeiras. Em um, dois ou três anos ele será
vendido para remunerar os investidores do fundo.
Isso que estamos fazendo serve de apoio para uma
formação de base de um time forte para o clube.

A Traffic serve de exemplo em como o
marketing esportivo evoluiu no Brasil,porém,
os clubes continuam com modelos arcaicos
de gestão. Como lidar com esse contraste?
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Os clubes brasileiros até hoje não entendem o que é marketing. Infelizmente
são muito amadores, não sabem tirar proveito dessa atividade. O único
clube no Brasil que tem um pouco de preparo, um pouco de organização
em marketing é o São Paulo. A maioria confunde com propaganda, com
direito de transmissão, acha que vender a camisa do clube é marketing.
Os clubes não percebem que existe um potencial muito grande de
geração de negócios. Vou dar um exemplo claro: o Corinthians vai
disputar a série B este ano, vai lotar todos os estádios do Brasil por onde
jogar, muito mais do que quando estava na série A, pode ter certeza
disso. Mas o clube não tem nenhum projeto preparado de marketing
para tirar proveito disso. Como será um time ganhador e por ter uma
torcida muito grande em todo Brasil, não apenas em São Paulo, será uma
novidade disputando a série B. Essa novidade faz o público ir ao estádio,
aumenta a audiência das televisões. Vai ser uma revolução que o Corinthians
não vai tirar proveito por não ter um projeto e não saber fazer isso.

E não há perspectivas de mudanças?
Não, porque é dirigido amadoristicamente. São dirigentes que vêm
de uma camada social feita lá dentro do clube, não aprendem. O
Corinthians tem cem anos e não tem um estádio, um centro de
treinamento próprio. Como é que pode?

Na Europa se faz licenciamento das marcas dos times com os mais
diversos produtos. O que ainda dificulta o crescimento de ações como
essa no Brasil?
A falta de conhecimento, de estrutura profissional; e olhe que aqui as pessoas são
ainda mais apaixonadas por futebol do que no exterior. O presidente que entra no
clube está preocupado em ganhar jogos e se manter no cargo. Essa é uma política
amadorística. Ele não está preocupado em fazer um projeto de longo prazo, como o
São Paulo faz. O São Paulo muda a sua diretoria a cada dois anos e continua sendo um
time vencedor, mesmo ainda longe de ter um plano de marketing ideal.

O cenário parece com a política brasileira.
O que acontece no futebol é a mesma coisa que acontece com a nossa política partidária,
em que os nossos políticos estão preocupados, em primeiro lugar, com seus cargos.

Essa situação é que impede também o crescimento de outras empresas do setor de
marketing esportivo?
Sim, esse ambiente é viciado. A Traffic é uma empresa que atua muito mais nos eventos
internacionais do que no Brasil. Nós fazemos a Copa Libertadores da América, a Copa
Sul Americana, a Copa América, a Eliminatória da Copa do Mundo, em que participam
times brasileiros, mas são eventos internacionais. Aqui dentro não se faz por causa
dessa barreira do amadorismo. Na verdade, nem a Traffic faz o marketing dos sonhos
que queria desenvolver no Brasil. E muito difícil: você chega ao Clube dos 13 com



um projeto, mas há 200 barreiras lá dentro, cada um só pensa em seu clube. Estamos
engatinhando no marketing. A pirataria vende todos os produtos de um time

de futebol; a comunicação é falha; há uma série de problemas que impede
o profissionalismo mais avançado dessa área.

O que falta para o Brasil deixar de ser apenas um exportador de
craques para efetivamente se profissionalizar?
Nesse caso existe outro aspecto que dificulta: a legislação. A Lei Pele
abriu muito as portas para a exportação de jovens ainda não formados.
Nós perdemos até jogador mediano. Os craques vão embora de
qualquer forma, mas estamos falando aí de cinco ou seis jogadores,
como Ronaldo, Ronaldinho, Kaká, Robinho e agora Pato. Depois
caímos numa categoria de jogadores medianos, e esses também estão
indo embora para Rússia, Japão, Coréia... O futebol brasileiro fica
empobrecido com jogadores de terceira categoria e os clubes não se

preparam para segurar esses jogadores nem para repor.

Como o marketing esportivo pode lidar melhor com esses
problemas?

Há uma área que pode crescer.Empresas que tenham produtos para homem
podem desenvolver projetos ligados ao futebol, independentemente de
serem patrocinadoras de algum clube. Uma empresa que patrocina o

futebol na Globo, por exemplo, poderia desenvolver um trabalho mais
forte, mais eficaz do que já faz sem depender da falta de estrutura do futebol.
Porém, para isso ser feito é preciso reforçar outro aspecto, que é a seriedade.

Historicamente o futebol foi taxado de não ser sério,de não respeitar regulamento,
de não respeitar decisões tomadas dentro do campo, e isso prejudicou muito a
imagem do esporte. Hoje o futebol já é mais sério e organizado, mas há empresas
que têm resistência: "Isso não é sério, depende dos dirigentes, pode derrubar o

meu produto'.' Mas veja: o Corinthians caiu e foi respeitada a decisão. Há dez
anos, não cairia. Hoje ninguém discute mais isso. Caiu, caiu. Antigamente, a forma
de disputa do campeonato mudava a cada ano. Hoje isso não existe mais; é um
sintoma de amadurecimento.

De que maneira as agências de publicidade podem contribuir para mudar
esse cenário?
Na hora que perceberem que o futebol ficou sério vão entrar mais forte nessa área.

Mas aí há outra questão: o futebol é sério nesse aspecto agora, podem apostar
nele, investir; entretanto o futebol não sabe passar isso para frente. A coisa mais

elementar de todas as ações é saber vender o seu produto, mas o futebol não
sabe vender o produto dele, não sabe se comunicar, não sabe divulgar. É

complicado isso! j*
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