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Depois de 18 meses de negociações, a Warner Bros. e o São Paulo Futebol Clube anunciam 
hoje uma parceria que marca a entrada da primeira no futebol brasileiro e que representa para 
o segundo a perspectiva de elevar a receita com licenciamento de 1% para 3% do 
faturamento, dentro de um ano.   
 
Criada há apenas três anos, a divisão de futebol da Warner já representa 10% da receita 
registrada pela empresa fora dos Estados Unidos. O faturamento global no ano passado somou 
US$ 17 bilhões - considerando-se negócios como produções cinematográficas, DVDs, 
produções para TV, jogos interativos e licenciamento de personagens, entre outros.   
 
Jeffrey Whalen, vice-presidente de licenciamento internacional da Warner, disse que a 
companhia já tem contrato com times como o espanhol Barcelona, o italiano AC Milan, o inglês 
Manchester e o francês Paris Saint German. A empresa também representa a Fifa e a 
federação de futebol europeu, Uefa. "Entrar no mercado brasileiro era uma prioridade absoluta 
para nossos negócios" disse Whalen, em entrevista exclusiva ao Valor.   
 
Segundo ele, os esportes movimentam US$ 80 bilhões em todo o mundo. Metade desse valor 
é gerada nos Estados Unidos, por esportes tipicamente americanos. "O futebol representa 
nada menos que 50% dos outros US$ 40 bilhões e a América Latina é responsável por algo 
entre 20% e 25% dessa fatia", diz ele justificando a pressa em entrar no mercado brasileiro. A 
parceria com o São Paulo é o primeiro contrato da empresa no Brasil e o segundo na América 
Latina - a Warner já tem acordo com o mexicano América.   
 
Nos dois primeiros anos de parceria, a Warner pretende colocar 1 mil itens licenciados com o 
tema São Paulo. Hoje, segundo o diretor de marketing do Tricolor, Júlio Casares, há cerca de 
150 itens com o distintivo do São Paulo no mercado. "O que é quase nada, em se tratando de 
um time com as dimensões do nosso".   
 
A Warner já definiu que terá uma linha para o público infantil, para crianças de 6 a 12 anos de 
idade; outra específica para homens entre 18 e 49 anos e uma linha especialmente 
desenvolvida para o público feminino.   
 
Mas não serão apenas artigos com o emblema do clube. "Apostamos na convergência e a 
nossa estratégia é juntar esporte com entretenimento", diz Whalen acrescentando que a 
Warner mantém um centro de criatividade em Londres e que é de lá que sairão os novos 
desenhos alusivos ao Tricolor.   
 
Whalen diz que não ignora os problemas com pirataria no Brasil. A idéia é colocar no mercado 
artigos direcionados ao consumo de massa, com preços mais acessíveis. "Teremos três canais 
de distribuição aqui, os centros de consumo popular, os shoppings e as butiques de luxo. Para 
cada um deles teremos itens com preços diferenciados".   
 
Em 2006, a receita do São Paulo somou R$ 120 milhões. Apenas 1% desse valor veio do 
licenciamento. "O futebol brasileiro é muito atrasado em licenciamento e este contrato entre 
São Paulo e Warner pode marcar uma virada nessa área", diz Júlio Casares, do Tricolor. Ele diz 
ser difícil fazer previsão de receita mas acredita que com o novo contrato, de 3 anos e meio de 
duração, a área de licenciamento possa representar 3% da receita do clube, dentro dos 
próximos três anos.   
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 11 abr. 2007. Tendências & Consumo, p. B5. 
 


