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Há menos de um ano no Brasil, a italiana Lotto, fabricante de materiais esportivos que em 
2006 faturou R$ 277 milhões e está presente em 80 países, é ambiciosa ao discorrer sobre 
seus planos no País: sua meta para 2008 é triplicar os pontos-de-venda, passando dos atuais 
700 para 2,1 mil, e ser a terceira marca de material esportivo do mercado nacional. A empresa 
afirma que já iniciou negociações com times do eixo Rio e São Paulo.  
 
O mais novo passo na estratégia é a chegada ao Nordeste. O alvo da investida é a maior 
torcida de Pernambuco: a do Sport Clube do Recife, estimada em 4,2 milhões de torcedores 
pelo Instituto Opine. A Lotto fechou contrato de fornecimento da nova camisa do Sport, com o 
design italiano, já disponível em lojas especializadas de todo o País e no Espaço Sport, uma 
loja de 600 m inaugurada recentemente na sede do Clube, no Recife. No local, o torcedor 
encontra a coleção completa com a marca em uniformes de viagem e treino, kits infantis e 
peças das onze modalidades esportivas do Sport assinadas pela Lotto e fabricadas pela 
brasileira Filon.  
 
O investimento no Espaço Sport é de quase R$ 2 milhões e será repetido na abertura de lojas 
de outros clubes patrocinados pela marca no país - Atlético Mineiro, Coritiba, Goiás e Bahia. "O 
investimento no futebol é uma ação de marketing regional e conta com a sinergia que o clube 
tem com a filosofia da marca: garra e vontade de vencer", afirma o diretor de operações da 
Lotto no Brasil, João Augusto Simone.  
 
Para o vice-presidente da Lotto nas Américas, Diego Devetac, a aposta no Brasil é importante 
para desenvolver a marca nas Américas. "Demos um passo muito importante com a parceria 
com o Sport", afirma. "Queremos trabalhar com os melhores clubes", reitera João Augusto 
Simone.  
 
O contrato com o Sport Clube do Recife terá quatro anos de duração e deverá alavancar a 
receita do clube, que, até 2007, foi patrocinado pela Topper, embora não recebesse royalties 
pelas vendas das camisas com as cores vermelho e preto e o leão, o símbolo do time. "Agora 
vamos receber royalties de 10%, o mesmo padrão de outros clubes nacionais", diz o vice-
presidente de marketing do Sport, Carlos Frederico. Segundo ele, a chegada da loja, com 
cibercafé e um visual arrojado, irá atender à demanda reprimida da torcida que esperava pelo 
lançamento da versão atual da camisa oficial do clube e, no ano passado, comprou 60 mil 
camisas, trinta mil a menos que em 2006. A coleção terá a camisa oficial, por R$ 159,00, uma 
alternativa entre R$ 59,00 e R$ 69,00 e ainda as camisas alusivas numa linha casual, por R$ 
49,90 - propostas mais em conta para combater a pirataria, estendida nos varais em frente ao 
estádio da Ilha do Retiro.  
 
A associação das cores do time à moda e à tecnologia é uma meta perseguida pela Lotto, que 
cria as camisas ao lado dos times, oferecendo modelos para avaliação e adotando as 
alterações sugeridas. Do faturamento total, metade vem do esporte e a outra metade do 
conceito de lazer com inspiração esportiva. No Brasil, o foco inicial da Lotto é o futebol e o 
tênis, com linhas da Lotto Sport Itália e as desenvolvidas para o mercado nacional. Mais 
adiante, deverão chegar os produtos de extensão da marca como relógios, perfumes e óculos.  
 
Náutico  
A investida da Lotto não deve ser a única a movimentar o marketing esportivo nos gramados 
pernambucanos. O Náutico , clube patrocinado pela americana Wilson na área de material 
esportivo, já recebe royalties pela marca e não planeja mudanças na parceria. Mas vai investir 
na ampliação da Timbushop, a loja do time que vende uma série de produtos licenciados, 
inclusive pela internet. Até o segundo semestre, a loja será transferida para um outro local na 
sede dos Aflitos, bairro de classe média alta do Recife, e contará com gestão terceirizada.  
 
Prestes a completar 107 anos em abril, o Náutico vai repetir uma campanha que pretende 
dobrar os seus quase seis mil sócios com a oferta de brindes para quem se associar e estiver 
em dia com as mensalidades. O diretor de marketing do clube, Carlos Renato Rocha, garante 



que este ano os brindes serão melhores. Outra medida é uma ação de responsabilidade 
socioambiental, para a qual, segundo o executivo, já há um patrocinador nacional, cujo nome 
ainda não é revelado. Com uma torcida apontada como a de melhor poder aquisitivo no 
Estado, o Náutico estipula as camisas oficiais ao preço de R$ 100,00. Este ano, para 
comemorar os 40 anos do título de hexacampeão pernambucano - o que dá mais orgulho à 
torcida - será lançada uma camisa réplica da usada pela equipe de 1968.  
 
No Santa Cruz, o tricolor pernambucano, as ações promocionais, segundo o presidente do 
Clube, Édson Nogueira, aguardam a volta da diretora de Marketing, Mariana Mattos, da licença 
maternidade. No momento, ele espera a melhora do time para pôr em prática o plano de 
ativar e vender bem a marca desse que é um dos mais tradicionais clubes do Estado.  
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