
Uma chance para os "sem-ídolo"
Práticas de menos visibilidade deverão ganhar fôlego no mercado corporativo para o apoio de novos atletas

Criada pelos ex-tenistas Luiz
Felipe Tavares e Thomas Koch,
no início voltada apenas para o
tênis e hoje prestando consul-
toria e serviços de marketing
esportivo também em golfe.
hipismo e vôlei de praia, a Koch
Tavares é pioneira na implan-
tação de arenas temporárias
- estreou com vôlei de praia,

em 1985, e, dez anos depois,
futebol de areia. A empresa cres-
ceu vertiginosamente por meio
da captação de patrocínios para
seus eventos. "A lei vai injetar
e disponibilizar mais dinheiro
para uma série de esportes que
não têm grandes ídolos visíveis",
acredita o vice-presidente de
assuntos corporativos, Fernando
Von Oertzeu.

Por meio dela, a companhia
espera cavar patrocínio para to-
car o circuito ínfanto-juvenil de
vôlei de praia e bancar a seleção
brasileira de futebol de areia,
atualmente sem patrocinador
mesmo sendo campeã mundial
da modalidade. "E vai permitir
ainda que outras empresas pos-
sam aportar recursos se tiverem
o esporte cm suas plataformas
de comunicação", destaca. O
dinheiro incentivado poderá,
até mesmo, ser aplicado em
equipamentos, construção de
quadras e instalações esportivas
em áreas públicas.

Diferentemente dos céticos.
Oertzen não teme a comissão
encarregada de julgar os projetos
apresentados. Para ele, o maior
referencial serão as próprias em-
presas. "Associar a marca a um
determinado esporte depende
de muitos crivos e análises, vai
demandar relatórios com núme-
ros, pesquisas, tabelas e outros
dados para mostrar e identificar
a melhor estratégia", avalia. Oert-
zen enxerga na lei a perspectiva
de viabilizar grandes projetos de
inclusão social, fazendo do Brasil
uma vitrine internacional no se-
tor. "Patrocínio não é mais colar
adesivo. Faz parte da comunica-
ção integrada da empresa."

PÉ NO ACELERADOR
Outra companhia da área que

organiza eventos é a ReUnion,
pioneira no País em gerencia-

mento da carreira de pilotos de
automobilismo. Na sua carteira
constam nomes como Tony
Canaan, campeão da Fórmula
Indy. e Roberto Streit, que
corre na Fórmula 3. Neste
ano, vai gerenciar três carros
na categoria Stock Car — a
empresa também trabalha, em
menor dimensão, com futebol
e golfe. "Graças ao desenvolvi-
mento do marketing esportivo,
estamos virando o foco do
mercado internacional para o
nacional e, com o advento da
Lei de Incentivo ao Esporte, o
negócio só tende a prosperar",
aposta um dos sócios, Geraldo
Rodrigues.

A ReUnion está preocupada
agora em popularizar o golfe,
visto ainda como esporte de
elite. Para o esquema funcionar,
a intenção é achar um Guga do
golfe. "Por isso apostamos na lei
para potencializar o mercado,
mas gostaríamos que ela fosse
pautada pela justiça e não pela
política", afirma Fernandes.

Ao turbinar o automobilis-
mo, ele acha que a lei poderá
também desfazer a imagem
formada de que a modalidade
não é esporte. Agrava ainda a
situação o fato de que ela tem
dificuldades para criar receita,
requer equipamento caro e paga
impostos altos. Um piloto que

um software desenvolvido pela
empresa que analisa 55 modali-
dades esportivas no Brasil con-
forme 20 critérios do marketing,
como visibilidade na mídia e ge-
ração de consumo. A ferramenta
permite ao patrocinador fazer
uma pesquisa de qual esporte
é mais adequado ao perfil de
seu target. Apesar da liderança
do futebol no ranking geral,
outras modalidades poderão ser
mais adequadas ao interesse do
patrocinador. No item Oportu-
nidades de Negócios no Meio,
por exemplo, o automobilismo
posicionou-se no topo.

Foi por causa da carência de
informações no mercado que

outras qualificações", salienta
Cocco. No cenário atual, os
patrocinadores só avaliam
propostas de grandes clubes,
esportes de ponta e atletas pre-
miados. Com bastante tradição
no meio, a J.Cocco organizou
em 2006 o lº Passeio Ciclístico
Extra Brasil, que terá nova
edição neste ano, evento pro-
movido pela rede de varejo.

De olho no ascendente mer-
cado, a Escola Superior de Pro-
paganda e Marketing (ESPM),
em parceria com o São Paulo
Futebol Clube, criou o Núcleo
de Estudos e Negócios do
Esporte. Coordenado pelo pro-
fessor José Henrique Damiani,

Oertzen, da Koch Tavares: verba para os menos visíveis Cocco investe em ferramentas de apoio a patrocinadores Rodrigues, da ReUnion, aposta no automobilismo

Se antes, para o piloto se pro-
fissionalizar, ele era obrigado a ir
para o exterior, atualmente eles
já são remunerados para correr.
A ReUnion, por isso. precisa
gerar receitas. "Não existe mais
a idéia de colar adesivo no carro,
isso já era. Piloto e equipe têm
de ser tratados como meio e fim".
diz Fernandes. Ou seja. é neces-
sário travar relacionamento com
o cliente, criar programas moti-
vaciouais para os funcionários.
realizar promoção de vendas,
tocar "n" ações e projetos em
torno do patrocínio. O portal
Terra, por exemplo, investe RS
5 milhões na Stock Car, o que in-
clui a manutenção de dois carros
e ações promocionais.

obtém patrocínio de R$ 100 mil
para correr na Fórmula 3, na
Inglaterra, vai ter retido R$ 30
mil de impostos. "Se deixarem
os pilotos de fora da lei, será
uma questão política", alerta
Fernandes. "Trabalhamos com
um esporte cheio de valores e
símbolos, que poderá interessar
a empresas que querem associar
a sua marca a alta velocidade,
tecnologia, desafio, coragem."

FUTEBOL NA DIANTEIRA
Na opinião de José Cocco,

presidente da J.Cocco Sport
Marketing, o futebol é o melhor
esporte para quem pretende
expor a sua marca. Ele se ba-
seia no Rank Sport Marketing,

foi criado o banco de dados. O
programa atende aquele patro-
cinador que quer investir, mas
não sabe como. "Se ele quiser
investir numa programação de
mídia, terá à disposição todas as
informações necessárias sobre
cobertura, audiência, qualifi-
cação da audiência, afinidade,
custo", explica Cocco, para
quem os possíveis patrocinado-
res se queixam da falta de infor-
mações por parte das equipes
esportivas, que deveriam estar
mais bem preparadas para se
apresentar ao investidor.

"Elas precisam ter informa-
ção sobre quem pratica, quem
acompanha, quem torce, quem
é apaixonado, quem consome e

tem o intuito de desenvolver
estudos, pesquisas, consulto-
ria, publicações e atividades de
capacitação e desenvolvimento
profissional no âmbito da in-
dústria do esporte.

Não à toa, a escola busca sin-
tonia com uma indústria que mo-
vimenta no mundo, a cada ano.
valores superiores a US$ l trilhão

- só o futebol responde por
US$ 216 bilhões. No Brasil, esse
número chega a R$ 30 bilhões,
originários da comercialização
de produtos como patrocínios,
direitos de imagem, ingressos,
eventos, roupas, acessórios e
camisas de clubes, que eqüivalem
a 3% do PIB e emprega cerca de
300 mil pessoas.
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