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A bola da vez
Em meio à candidatura do Brasil para sediar a Copa de 2014 e
aos preparativos para o Pan 2007, o País abre caminhos para pensar
o esporte como gerador de negócios e de desenvolvimento

Se os 365 dias de 2007 representassem
o tempo de uma partida de futebol,
o Brasil - não a seleção brasileira
propriamente, mas toda a comunidade
de profissionais, dirigentes e

simpatizantes envolvidos com o
esporte nacional -teria entrado para
disputar esse jogo com motivos de
sobra para vencer de goleada. Nunca
o País vivenciou um momento de
expectativas tão promissoras para
poder, finalmente, elevar o potencial da
sua prática esportiva a uma dimensão
de desenvolvimento econômico e de
oportunidades de negócio. Motivos para
tanto otimismo não faltam.

No último dia útil de 2006, depois da
tumultuada tramitação de um projeto
de lei na Câmara dos Deputados e no
Senado, o Governo Federal fechou
acordo para encaminhar uma Medida
Provisória ao Congresso Nacional que
prevê a isenção de até 4% do imposto
de renda às empresas interessadas
em investir no esporte. Na prática, a
iniciativa, que era pleiteada por agentes
do setor há mais de duas décadas,
poderá gerar, para o desenvolvimento
do esporte nacional, até R$ 300
milhões, o limite anual de captação
permitido para esse fim. Em um campo
totalmente diferente, a iminência dos
Jogos Pan-Americanos de julho coloca o

País e, em particular, o Rio de Janeiro,
em clima de ansiedade para um
teste importante que medirá sua
capacidade de organizar grandes
eventos esportivos.

Mas o que realmente canaliza
hoje as atenções da sociedade
ao esporte - de torcedores a
empresários que investem em
marketing esportivo - é o fato
de que, pela primeira vez desde
1950, o Brasil desponta como

favorito para sediar a Copa do Mundo
Fifa, o evento mais popular do planeta.
Mesmo antes de a Confederação
Brasileira de Futebol (CBF) anunciar
oficialmente, em dezembro último, a
candidatura do País rumo a 2014, o
presidente da Federação Internacional
de Futebol (Fifa), Joseph Blatter, já falava
do Brasil como "o grande aspirante à
vaga", desqualificando as intenções
manifestadas pela China. Afinal, o
sistema de rotatividade de continentes
previsto para as sedes das Copas faz
da América do Sul o anfitrião natural
para 2014 e a própria Confederação
Sul-Americana de Futebol, a Conmebol,
já confirmara o Brasil como candidato
único da região.

Todo esse cenário de boas expectativas
parece coerente com a seqüência de
esforços realizados, desde a década
de 90, para normatizar e desenvolver
a atividade esportiva no Brasil. É parte
desse empenho a instituição, em
2003, do Ministério do Esporte - que
contribuiu para endereçar ações também
para as modalidades amadoras -, e
do Estatuto do Torcedor, que trouxe
medidas para reduzir a violência nos
estádios. Mais recentemente, no
mesmo contexto, houve a criação
da Timemania, a loteria que visa à
superação do histórico déficit de muitos
clubes de futebol e a garantia de
quitação de suas dívidas com o Estado,
hoje em torno de R$ 900 milhões.
Porém, mesmo que bem-intencionadas,
essas medidas estão longe de ser
suficientes. "Para fazer do esporte um
nicho relevante de dividendos ao País e
mais atraente às estratégias de empresas
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interessadas em investir na atividade,
é preciso profissionalizar a gestão e o
planejamento dessa área no Brasil",
afirma Edgar Jabbour, sócio-líder da
Deloitte para o atendimento ao setor
público.

A adoção de modelos administrativos
modernos já não é novidade em
alguns clubes e federações esportivas
do País, dentro e fora do futebol.
A busca de novas formas de
organização - como o clube-empresa
-, a universalização da administração
profissional, a fidelização de associados
e o fortalecimento das fontes de receita
já são tendência nos dias de hoje,
apesar do cenário de alto endividamento
e ainda muito distante da realidade
européia (quadro na pág. 77). No
entanto, os exemplos acumulados por
países que já conseguiram converter
a prática esportiva em um mercado
promissor (quadro na pág. 16) atestam
que ainda há um longo caminho
a ser percorrido.

A experiência futebol
Ivar Berntz, diretor da área de
Consultoria Empresarial da Deloitte,
acredita que a participação do Brasil em

grandes eventos pode contribuir para
profissionalizar a gestão do esporte
como um todo. "Com um planejamento
adequado, o esporte pode impactar
positivamente a economia do País,
assim como desenvolver novas gerações
de talentos", prevê. Mas ele enumera
uma infinidade de obstáculos que
precisam ser superados para que o
Brasil possa realmente sediar um evento
do porte de uma Copa do Mundo:
desenvolver uma relação de confiança
entre o Governo e a iniciativa privada,
desonerar os investimentos e investir
na melhoria dos sistemas de segurança
pública, transporte, saúde e educação.
"Infelizmente, a falta de infra-estrutura
para megaeventos no Brasil não é
exclusividade do esporte, mas, no caso
de uma Copa do Mundo, de uma
Olimpíada ou de um Pan-Americano,
exige-se uma grande estrutura
organizacional e sobretudo um forte
sincronismo. Por isso, a 'experiência
futebol' precisa fluir no Brasil", afirma
Berntz em alusão à modalidade
reconhecida como a paixão nacional.
A concretização dessa experiência
implicaria, na sua visão, permitir, como
exemplos, maior facilidade de acesso
a estádios, melhor oferta de serviços

de alimentação e saúde nas praças
esportivas e compra de ingressos
pela internet. "É preciso criar opções
diferenciadas de acordo com os diversos
públicos. O nivelamento do público-alvo
tende a manter os serviços sempre em
qualidade inferior", ressalta.

Dieter Garlik, líder do Centro de
Competências Brasil-Alemanha da
Deloitte, que participou diretamente dos
esforços de seu país para a organização
da Copa de 2006, recomenda que o
Brasil comece desde já a aprimorar a
estrutura de seus estádios e de sua
rede de apoio - de transporte urbano a
hospitais -, assim como dos sistemas de
transporte de longa distância e da rede
hoteleira. "A Copa representa ao Brasil
a oportunidade de gerar investimentos
em setores-chave, como o de serviços,
que representa mais de metade da
economia do País", afirma Garlik. Ele
lembra, por outro lado, que os desafios
para cumprir os requerimentos da Fifa,
dentro dos prazos e do orçamento, são
muito grandes, justificando a busca de
especialistas pelos governos de países
que se candidatam a sediar o evento.
Essas exigências da Fifa envolvem
estádios, instalações de imprensa,
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iniciativas de marketing, equipamentos,
acomodações, sistemas de segurança e
assim por diante. O que mais preocupa
é que há expectativas de que as visitas
de inspeção da Fifa no Brasil ocorram
já a partir de meados deste ano, com a
decisão final sobre a sede da Copa de
2014 podendo se dar logo depois. Da
candidatura à organização e montagem
de uma Copa, há uma série de processos

que precisa ser bem administrada: do
planejamento do projeto à gestão de
contratos com terceiros, passando pelo
gerenciamento de riscos e pelos estudos
de viabilidade.

Por tudo isso, a mobilização para
trazer a Copa ao Brasil precisa ocorrer
imediatamente, segundo Garlik, inclusive
para afastar as chances de vitória de

algum país da América do Norte, que
pode surgir como opção na hipótese
de o candidato sul-americano não
preencher os requisitos. "As empresas
brasileiras têm agora a grande chance
de ajudar o Brasil a ganhar a Copa
do Mundo", afirma, em referência à
campanha de marketing que já está
sendo estruturada para fortalecer a
candidatura. Para Jabbour, da Deloitte,
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"o importante é que a realização de
uma Copa do Mundo no Brasil seja
pensada do ponto de vista do legado
que um evento desse tipo deixará, em
longo prazo, para o esporte, a economia
e a sociedade". Jabbour lembra também
que, se o Brasil se preparar bem para
organizar eventos de grande porte, os
benefícios podem se multiplicar pela
via da profissionalização da gestão, não
apenas no futebol, mas também nas
demais modalidades esportivas, que
carecem, muitas vezes, de avanços ainda
maiores.

A falta de visibilidade das categorias
esportivas amadoras desponta como
um dos fatores a atrair pouco os
investimentos da iniciativa privada, como
destacou o relatório conclusivo do Fórum
de Discussão Permanente de Políticas
de Esporte, da Fundação Getúlio
Vargas (FGV). Essas modalidades têm
dependido quase que exclusivamente
do apoio de empresas estatais, como
Petrobras, Correios, Banco do Brasil e
Caixa Econômica Federal. Felizmente,
porém, algumas exceções já começam
a minar a regra. É o caso da Olympikus,
marca de tênis da Calçados Azaléia, que
optou categoricamente pelos esportes
amadores para evitar a concorrência de
altos investimentos no futebol, como
justifica o seu diretor de Marketing,
Paulo Santana. Dentro dessa estratégia,
a Olympikus está investindo cerca de R$
100 milhões para a compra de cotas de
patrocínio referentes à organização e
à transmissão televisiva dos Jogos Pan-
Americanos de 2007. De 42 delegações
presentes no evento, 25 deverão
ostentar a marca, sem contar a seleção
brasileira de voleibol, recém-campeã
mundial no Japão. Sadia, Kaiser (Femsa),
Telemar, Petrobras e Caixa Econômica
Federal estão no mesmo caminho, como
patrocinadoras do Pan.

O próprio Governo reconhece, por meio
da edição 2005 (a última disponível)
do seu Relatório de Avaliação do Plano
Plurianual (2004-2007), a necessidade
de acelerar o desenvolvimento dos
chamados esportes de alto rendimento
no País. O programa desenvolvido
pelo Ministério do Esporte para esse
fim já chegou a disponibilizar mais de
R$ 50 milhões em ações que vão da
capacitação de pessoas para atuar na

gestão do esporte de alto rendimento
até a concessão de "Bolsas Atletas",
mas a solução do problema está longe
enquanto não houver a participação
efetiva da iniciativa privada, não
apenas pela injeção de recursos, mas
principalmente pela adoção de modelos
mais agressivos de gestão e estratégia.
Independentemente da modalidade,
o esporte brasileiro começa 2007 com

mais esperanças, mas também com
muita pressa. Afinal, como ressalta Ivar
Berntz, da Deloitte, é necessário planejar
já o amanhã do esporte, da economia
e do País: "É preciso combater o senso
da falta de urgência. Temos tudo para
ganhar e mostrar ao mundo o que
temos de melhor. O Brasil é samba
e futebol, mas também é gestão.
E futuro".
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