
Paraíso perdido
Poucas empresas brasileiras exploram o filão do patrocínio, que movimenta 1,8% do PIB

Uma força econô-
mica em ascensão. No
Brasil, o esporte gera
perto de l milhão de
empregos e movimen-
ta aproximadamente
R$ 31 bilhões por ano,
equivalente a 1,8% do
PIB. Nos Estados Uni-
dos, o segmento está
entre os 20 maiores,
suplantando cadeias
econômicas como o pe-
tróleo, o transporte e
a hotelaria. No País,
porém, uma das facetas
dessa máquina de fazer
dinheiro, o marketing
esportivo, não aproveita
o potencial desse nicho
de negócios. De certa
forma, ainda engatinha,
se for levada em consi-
deração a realidade mundial do
marketing de patrocínio (espor-
tivo, cultural, social, ambiental),
que agita em investimentos
corporativos US$ 30 bilhões,
cabendo ao esporte o naco de
80% do total.

"Só a partir dos anos 90
que as empresas passaram a
incluir, no seu planejamento
de marketing e comunicação,
as estratégias de patrocínio es-
portivo, após perceberem que o
consumidor tem mais simpatia
por marcas envolvidas com pa-
trocínio", explica Amir Somoggi,
analista da Casual Auditores In-
dependentes, empresa de audi-
toria especializada no segmento
esportivo. Ele cita Petrobras,
Banco do Brasil, Caixa, Ambev e

Somoggi: investimentos só decolaram a partir dos aros 90

Oi como bons exemplos de em-
presas que escolheram o esporte
para desenvolver o processo de
solidificação de suas marcas.

Somoggi, no entanto, acha que
o Brasil tem ainda um número
muito pequeno de investidoras
em cotas de patrocínio. "A maior
dificuldade é convencer o de-
partamento de marketing de
que, assim como a publicidade,
o patrocínio deve fazer parte
do sen plano de marketing e
comunicação." As entidades
esportivas e empresas de mar-
keting esportivo deveriam criar
projetos bastante qualificados,
centrados principalmente na
área de atuação do potencial
patrocinador, que seduzissem
as empresas mais reticentes. "A

maior parte delas prefere
gastar com PDV, em-
balagens, material pro-
mocional e publicidade,
relegando o patrocínio
ao segundo plano."

O esporte como mí-
dia, na opinião de So-
moggi, exerce um poder
inigualável para atrair o
consumidor. Isso porque
as pessoas estão cada
vez mais interessadas
em práticas esportivas,
consumo de produtos
e equipamentos espor-
tivos, informação de
seu clube de coração e
modalidade esportiva
favorita. "Com o desen-
volvimento de novas tec-
nologias, as entidades
esportivas, os patrocina-

dores e os veículos de comunica-
ção podem atingir o consumidor
por diferentes mídias, como
internet, telefonia móvel, DVD,
games", explica. No Brasil, os
projetos de patrocínio esportivo
estão muito centrados na ex-
posição de marcas e no retorno
de mídia. "O patrocinador tem

um ótimo resultado em termos
de visibilidade, mas com baixo
retorno comercial efetivo."

ATIVAÇÃO DE NEGÓCIOS
O cenário é agravado porque

muitas agências de publicidade
e empresas simplesmente não
se interessam por esse gênero de
ação. "O dirigente esportivo de-
veria focar principalmente suas
atenções no consumidor, o verda-
deiro investidor do seu negócio",
ensina o analista. "Quanto mais
íntimo for o relacionamento da
entidade com milhões de consu-
midores fiéis, mais recursos serão
gerados com patrocínio, direitos
de transmissão e publicidade."

Para ele, as empresas não
vão adquirir essa cultura com
a nova lei de incentivo ao setor.
A Samsung e a LG, que pagam
anualmente R$ 15 milhões para
o Corinthians e o São Paulo, res-
pectivamente, sabem através de
estudos que o retorno de mídia
compensa o investimento. Só
que isso deveria ser a porta de
entrada para um projeto mais
amplo de ativação do patrocínio,
que é criar ações de marketing

e comunicação integradas à pro-
priedade esportiva adquirida.

"Na Copa do Mundo da Ale-
manha, a Ambev bolou a cam-
panha 'Compre um Guaraná
Antarctica, junte tampinhas e
troque por uma camiseta alusiva
às Copas de 1958, 1962, 1970,
1994 e 2002'. Foi um sucesso, até
hoje a gente vê na rua pessoas
com camiseta Ambev."

O ideal, diz Somoggi, seria o
patrocínio fazer parte do plane-
jamento estratégico das marcas,
transformando-se no carro-chefe
do desenvolvimento da empresa.
"Ele não pode ser uma ferramenta
tática, mas estratégica e com visão
de longo prazo, alimentado por
inúmeras ações anuais." No geral,
ele constata um desconhecimento
generalizado das práticas moder-
nas do marketing esportivo, além
de alguma má-fé e certo opor-
tunismo. Mas, para este último
grupo, também cresce a reação
do mercado. As empresas que
procuram associar-se ao esporte
de maneira oportuna e até ilegal,
como no caso do marketing de
emboscada, estão sentindo um
aumento da pressão contrária.

Clubes engatinham na
relação com as companhias

Empresas ainda exploram basicamente a exposição em mídia, gerando poucos
negócios em parcerias como a da Samsung com o Corinthians, do atacante Roger

O futebol, não é novidade,
é o principal esporte no Brasil.
Uma pesquisa recente do Ibo-
pe-Lance registrou que 80%
da população (140 milhões)
tem um clube de futebol do
coração. É um potencial de
negócio enorme, mas mal
explorado, segundo o analista
Amir Somoggi. O mercado
brasileiro de clubes de futebol
com maiores receitas em 2005,
segundo o último levantamen-
to feito pela Casual Auditores
Independentes, movimentou
R$ 1,06 bilhão. As receitas
provenientes das negociações
de cotas de patrocínio e de
publicidade representam R$
150 milhões. Outros R$ 261
milhões foram gerados com
direitos de TV.

"Na Europa não se discute
televisão, mas receita de mí-
dia. Não se fala em patrocínio
e publicidade, mas receitas
de marketing, e não se men-
ciona bilheteria, mas receita

em estádio", conta Somoggi.
A equipe inglesa Manchester
United, por exemplo, fatura
mais de royalties da Nike do
que da cota de patrocínio que
a própria despeja no clube.
"Se a Samsung, que paga R$
15 milhões por ano ao Corin-
thians, conseguisse fazer com
que o clube vendesse 30 mil
celulares por ano, o Corin-
thians ganharia, de cara, R$
l milhão a mais de royalties",
calcula.

O Real Madrid é o clube
de maior faturamento do
mundo graças às receitas de
marketing. O Barcelona é um
dos que mais faturam com a
venda de carne de jogos ante-
cipado, € 47 milhões, além da
receita advinda do consumo
dentro do estádio, da venda de
serviços em suas instalações,
camarotes corporativos e
criação de uma série de ações
nos dias sem futebol — uma
empresa, por exemplo, aluga

o estádio para realizar um
jogo entre seus funcionários.
"Ir às partidas deve ser uma
atividade prazerosa, e não
exclusiva para abnegados",
diz o analista.

O erro dos clubes brasilei-
ros, de acordo com ele, é con-
tentar-se com o que faturam
no esquema business to busi-
ness, tornando o consumidor
uma receita marginal no fatu-
ramento, quando deveria ser
o maior agente alavancador. O
Real Madrid tem mais de 150
milhões de aficionados pelo
mundo, e uma emissora de TV
sabe que o tailandês, o eslavo
e o japonês amam a marca do
clube. "Por que a Globo paga
tanto para transmitir futebol?
Porque sabe que vai fidelizar
a audiência e explorar o pro-
duto através do consumidor."
Para Somoggi, -os clubes não
precisam virar empresas, mas
serem administrados corpora-
tivamente.
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