
"E LAMENTÁVEL QUE o tênis esteja
nas mãos do marketing", disse numa en-
trevista Agustín Callerí, um dos tenistas
argentinos de maior prestígio internacional,
se queixando até da presença de modelos
apanhando bolas. 'Tudo gira em torno do
dinheiro." Mas isso que alguns jogadores
vêem com reticência é justamente o que
está movimentando o esporte branco na
América Latina: na quadra dos negócios,
o tênis está ganhando musculatura.

A partir dos anos 90. bancos e até
empresas de telecomunicação passaram

a patrocinar campeonatos, que são caros,
e financiar prêmios vultosos, que por
sua vez ajudam a atrair grandes nomes.
É por isso que, entre janeiro e fevereiro,
o calendário da Associação de Tenistas
Profissionais (ATPJ - principal liga mun-
dial - reúne quatro eventos na região: o
Movistar Open (Vina dei Mar, Chile), o
Brasil Open, (Costa do Sauípe, Bahia.
Brasil), a Copa Telmex (Buenos Aires,
Argentina), e o Aberto Mexicano Telcel
(Acapulco, México).

Boa parte desse círculo virtuoso se

deve aos jogadores. O esporte renasceu
na última década com o surgimento de
ídolos como o chileno Marcelo Rios e o
brasileiro Gustavo "Guga" Kuerten. que
recentemente se aposentou. "Essa nova
safra dos últimos anos tem revivido o
tênis na América do Sul", diz o ex-tenista
porto-riquenho Miguel Nido, diretor da
Altenis, empresa que organiza o torneio
argentino. "Em 1997 estava caído, com
cinco jogadores entre os cem primeiros,
nenhum deles entre os 25. Mas nesse
ano foi lançada a Copa Sony Ericsson
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(Miami) e Guga ganhou Roland Garros
em Paris", diz Nido, seguro de que exis-
te urna correlação entre o marketing e o
surgimento de talentos.

Hoje há entre 14 e 16 latino-americanos
(segundo avançam os torneios) entre os
cem primeiros do mundo. Isso, somado ao
fato de que outros doze grandes tenistas
(entre eles, Rafael Nadai, 2° do mundo)
são espanhóis, estimulou o sul-africano
Etiennc de Villiers, presidente mundial
da ATP, a aprender o idioma.

Polêmico, admirado e odiado, o executivo
deixou em 2000 a presidência da Walt
Disney Television International, que na
época registrava vendas de US$ l bilhão
e 800 empregados - ao assumir o cargo,
em 1994, a empresa tinha seis funcioná-
rios e faturamento de USS 15 milhões.
Considerado um Mídas que converte o
que toca em ouro, Villiers assumiu a ATP
em 2005 com China e America Latina cm
seu plano de negócios. Foi criticado por
impor um Grand Slam em Xangai, pelo
qual o processam os torneios de Hamburgo
c Montecarlo, que caíram de categoria, mas
tem conquistado aficionados no México, o
primeiro dos latino-americanos que sobe
a uma respeitada categoria mundial.

Apoiados pelo mexicano Grupo Pegaso
- vinculado à família Azcárraga -, dono
da Mexlenis, os executivos do torneio
de Acapulco derrotaram os de Buenos
Aires. E a partir de 2009 o torneio do
hotel The Fairmont Acapulco Princess
será um respeitado Serie 500, que dá 500
pontos aos vencedores, bem mais do que
os sul-americanos, que oferecem bons
prêmios, mas menos de 200 pontos, o que
desanima os tenistas mais competitivos,
isca de público e de patrocínios.

Como Serie 500. Acapulco está no mes-
mo nível de Roterdam, Dubai, Memphis.
Barcelona, Washington DC, Pequim, Tó-
quio, Basiléia e Valência, e numa categoria
inferior aos torneios Master e duas a menos
que os Grand Slams. 'As mudanças que
estamos realizando representam a maior
reestruturação do circuito da ATP desde
sua criação, mas refletem um verdadeiro
interesse pelo tênis em mercados-chave",
declarou Villiers em outubro.

"Nosso evento tem um custo aproxi-
mado de US$ 4,5 milhões, um pouco mais
de US$ l milhão em prêmios", di/ Raul

Zurutuza. diretor da Mextenis. empresa
que organiza o Aberto Mexicano Telcel,
acrescentando que entre 60% e 65% des-
ses recursos vêm de patrocínios. Nascido
em 1993, o torneio mudou-se da Cidade
do México para Acapulco, tendência
seguida por torneios como o de Viria dcl
Mar e da Costa do Sauípe. que também
são balneários turísticos. "A praia sempre
será um grande atrativo para o público, e
se a isso você agrega que seu quarto de
hotel está a apenas 5 minutos da quadra,
c uma formula de muito sucesso", afirma
Zurutuza.

Com a desistência da Altenis, que não
teria recursos para aumentar seus prêmios
acima de USS l milhão, a América do Sul
deverá esperar pelo menos uma década
para ler um Master Series. Mas Buenos
Aires não perde seu encanto. Com sede
no Buenos Aires Lawn Tennis Club, no
bosque de Palermo, a Copa Telmcx é con-
siderada um evento importante para o tênis
mundial, principalmente pela qualidade
dos tenistas argentinos. De fato, a Argen-
tina tem urna clara vantagem em nomes:

dos 14 latinos entre os cem primeiros do
ranking, nove são argentinos, com David
Nalbandian (l 1°) e Juan Mônaco (14°) nas
melhores posições.

"O país c um dos melhores mercados
de tênis no mundo. Tem muitos aficiona-
dos e jogadores", diz Nido. Criado há oito
anos, o torneio foi uma aposta arriscada
do grupo Altenis, encabeçado pelo norte-
americano Butch Buchholz, que c também
chairman do Sony Ericsson Open, de
Miami, e tem entre seus sócios o próprio
Nido e o chileno Joaquín Blaya.

Patrocinado primeiro pela Ericsson e
mais tarde pela AT&T. o torneio chegou ao
auge em 2001, mas caiu logo depois com
a crise econômica do país. Apesar disso,
a Altenis aumentou seus investimentos
e comprou uma semana no calendário,
que pertencia à multinacional SFX,
licenciada do torneio de Atlanta. Não
se arrepende. "O evento tem ido muito
bem nos últimos três anos", diz Nido.
Os números voltaram ao azul e os custos
operacionais são totalmente cobertos por
mais de vinte patrocinadores, entre eles a
Telmex, que como principal investidor lhe
dá nome. 'A venda de entradas é lucro",
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comenta. A Copa Telmex chega aos 65
mil espectadores e oferece US$ 466 mil
em prêmios. US$ 74 mil para o campeão.
A empresa também ganha com os direitos
de exibição.

Mas os mais contentes são os executi-
vos da Telmex, que assumiram o evento
junto com os negócios da AT&T Latino-
américa, em 2004, e não acreditavam
muito no investimento. Mas descobriram
por que o tênis é considerado a atividade
favorita do marketing esportivo na Argen-
tina. A empresa, que era desconhecida ao
desembarcar no país, acaba de assinar a
renovação do contrato com a Altenis por
mais três anos.

A REDE
O argentino Fabián Echegaray, diretor
geral da consultoria Market Analysis,
de Florianópolis, reconhece que o tênis
é muito mais tradicional na Argentina do
que no Brasil, com uma safra de campeões
que vem desde os anos 70 e casos como
Guillermo Vilas, número 2 em 1977, e
Gabriela Sabatini, a melhor sul-americana
de todos os tempos.

Já no Brasil, apesar do sucesso de Guga
nos anos 90, o tênis não chega a ser um
esporte de massa. Um estudo da empresa
sobre marketing esportivo concluiu que
apenas 4,4% dos consumidores brasileiros
em oito cidades jogam ou acompanham
tênis. "São 1,3 milhão de participantes,
um número pequeno em relação ao fute-
bol, mas muito interessante pela massa

Tavares, que organiza o torneio. Com
US$ 7 milhões em investimentos e US$
485 mil em prêmios, 70% do torneio é
coberto por patrocínios.

"Só o retorno de mídia da marca é mui-
to maior que o investimento", diz, Simão
Luiz Kovalski. gerente de marketing do
Banco do Brasil, principal patrocinador
do Brasil Open, que leva 6 mil convidados
diferentes ao evento cada ano, e é também
o maior investidor do País em marketing
esportivo. Segundo Kovalski, um estudo
do banco mostra também uma melhoria
importante na rentabilidade dos clientes
que participam desse tipo de ação.

Durante o torneio o banco coloca seus
clientes em contato com destaques do
mundo esportivo brasileiro, como Guga
ou Bernardinho; da moda, como Glória
Kalil; e até com seu presidente, Antônio
Francisco de Lima Neto, que toma café
e almoça com clientes selecionados.
"É uma grande idéia, uma alavanca
de negócios", diz Licínio Mota, co-
ordenador do núcleo de estudos do
esporte da ESPM, uma das principais
universidades brasileiras de marketing.
"Estou dando ao meu cliente algo que
o dinheiro não pode comprar."

O Banco do Brasil também apro-
veita o evento para difundir valores e
conceitos da instituição, como sustenta-
bilidade, Kovalski acha que a empresa
conquistou boa repercussão pelo fato
de o Brasil Open ser o primeiro torneio
de tênis "verde" do mundo, uma exi-

crítica sócio-econômica. São também
consumidores maduros, com mais poder
de compra, e concentrados no público
masculino", diz Echegaray.

Concordam com ele os brasileiros do
Brasil Open, realizado em um exclusivo
resort na Costa do Sauípe, Bahia, que se
converteu no terceiro evento em marketing
de relacionamento, depois do Carnaval e da
Fórmula l. "Nosso evento tem esse atrativo
de relacionamento. As empresas trazem
seus convidados para conhecer atletas
notáveis e participar de uma programação
com um mix de atividades", diz Fernando
von Oertezen, diretor da Octagon Koch

gência do banco estatal para garantir
o patrocínio deste ano. Ao terminar a
festa foram plantadas 2 mil árvores.
Kovalski acredita que o investimento
em esporte vale a pena. "Somos Top
of Mind na área de bancos desde 1991,
justamente o ano em que começamos
nosso investimento em marketing
esportivo."

Com US$ 35 milhões investidos
anualmente em marketing esportivo,
sem contar publicidade na mídia, o
banco é a empresa que mais investe na
área no Brasil, que, segundo dados da
ESPM, movimenta em torno de US$ 23

bilhões ao ano, entre 1,7% e 2% do PIB.
Valor esse que deve subir consideravel-
mente com a Copa de 2014 e com uma
lei de incentivo ao esporte aprovada em
2007, que permite que as empresas des-
contem impostos. O mercado potencial
já atraiu para o Brasil a agência francesa
Havas. E o publicitário Nizan Guanaes se
uniu ao ex-presidente do Banco Central
Armínio Fraga, hoje um investidor, para
comprar a empresa ReUnion Sports &
Marketing.

Para Licínio Mota, da ESPM, nos es-
portes há um quinto "P" (além de Produto,
Preço, Praça e Promoção) que é preciso
aproveitai': o "P" de Paixão. E os inves-
tidores privados já estão aproveitando.
Considerada jovem no mercado inter-
nacional de tênis, a região, que ressurge
como fonte de esportistas, já está dando
boas raquetadas. •

RANKING DE COPAS
AS CIFRAS DO TORNEIO
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