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Se São Paulo um dia foi considerada o túmulo do samba, Brasília era a própria sepultura do 
futebol. Em quase 50 anos de história, contrariando a tradição brasileira, a capital federal não 
produziu times nem craques de renome nacional. No Distrito Federal, os aficionados por futebol se 
acostumaram a torcer por times de fora, especialmente do eixo Rio-São Paulo. Graças a um 
empreendimento empresarial, essa história está para mudar.   
 
Em 2005, três amigos se juntaram para fundar o Legião F. C., um clube que, amparado pela Lei 
Pelé, já nasceu empresa. Em três anos de existência, o Legião ainda não dá lucro, mas já caminha 
com as próprias pernas. Possui três grandes patrocinadores - o banco BMG, a Unimed e a Antares 
Engenharia - e 53 pulverizados, num sistema inédito de arrecadação.   
 
Antes de se tornar um clube profissional, o Legião era um projeto social - o "Legião de Craques" -, 
criado, em 2001, pelo corretor de imóveis Ítalo Nardelli, para assistir crianças e jovens carentes. 
Ele administrava os investimentos imobiliários da família do cantor e líder da banda de rock Legião 
Urbana, Renato Russo, morto em 1996. Com o dinheiro que ganhava nesse negócio, bancava o 
projeto social. Por causa dos vínculos de amizade entre sua mãe e a mãe de Russo, Maria do 
Carmo Manfredini, Nardelli passou a ter o direito de explorar a marca "Legião".   
 
Em 2005, a família Manfredini decidiu diversificar seus negócios, diminuindo os investimentos em 
imóveis. Com isso, a fonte de Nardelli secou. Ele decidiu, então, buscar parceiros para 
transformar o projeto social em negócio, uma forma, inclusive, de sustentar o trabalho filantrópico 
que vinha fazendo. Gustavo Leão, seu amigo e dono de cartório, o procurou para saber se ainda 
havia possibilidade de entrar no novo empreendimento. "Se não entrar, acaba", respondeu 
Nardelli.   
 
Foi assim, com a lógica do setor privado, que nasceu o novo clube de futebol. "O Legião é um 
empreendimento empresarial. Foi feito para dar lucro, mas, como toda empresa, não há 
imediatismo. Já somos auto-sustentáveis, mas ainda não temos lucro porque há muitos 
investimentos a fazer", diz Leão, que é responsável pelo marketing do Legião. "Quero acreditar 
que é viável fazer futebol profissional no Brasil. Na hora em que percebermos que não dá, a gente 
sai."   
 
Sendo um negócio, por que investir justamente em Brasília, uma cidade sem tradição no futebol? 
A resposta está na ponta do lápis. Com uma população beirando os três milhões, o Distrito 
Federal tem a maior renda per capita do país - R$ 34.510, segundo o IBGE (dados de 2005) - e 
uma classe média pujante. Dez por cento da população tem renda mensal superior a R$ 20 mil. 
"Podemos comparar isso com Belo Horizonte, que tem dois grandes clubes de massa (Atlético e 
Cruzeiro) e aqui não tem nenhum", explica Leão. "Brasília gosta de futebol tanto quanto qualquer 
outro lugar. O que nunca houve foi uma experiência bem-sucedida."   
 
A estratégia empresarial do Legião é ocupar espaços vazios. Baseados em pesquisa Ipsos-
Marplan, segundo a qual 84% da Classe A é apaixonada por futebol, os dois sócios do Legião - o 
terceiro é Henrique Garrido, dono da construtora Jugah Engenharia - foram atrás de seu público. 
Outra pesquisa, do Ibope, revelou que 90% dos entrevistados acompanham esporte pela mídia, 
sendo que o perfil da audiência é dominado pelas mulheres - 43,5%, face a 36,5% de homens. O 
levantamento mediu a audiência dos programas de TV "Globo Esporte" e "Esporte Record" em 
Brasília, em 2007.   
 
Com esses números na mão, o ponto de partida foi identificar o time com a população nascida em 
Brasília. O uso da marca Legião Urbana foi o primeiro passo dessa estratégia - o vínculo é tão 
forte que antes, nos intervalos e depois dos jogos disputados pelo time a banda "Instinto Capital" 
toca sucessos da Legião numa arquibancada do estádio Mané Garrincha.   



 
O show de rock é apenas um dos atrativos usados para atrair torcedores. Há outros confortos. 
Cada um dos 53 sócios-empresa, entre eles a Coca-Cola, tem, a cada jogo com mando de campo 
do Legião, um camarote no estádio, com direito a 20 camisas oficiais, nas quais está inscrito o 
nome daquele patrocinador. No camarote, graças a uma parceria com a Coca e a mexicana Sol, os 
convidados têm direito, gratuitamente, a cerveja, refrigerante, água e pipoca. As cadeiras contam 
com protetor higiênico e os banheiros têm equipes cuidando da limpeza durante os jogos. 
Qualquer torcedor, mesmo os dos times adversários, recebem água, pipoca e refrigerante sem 
tirar um centavo do bolso.   
 
Para não competir com a audiência pela TV, dos jogos de outros estados, o Legião disputa suas 
partidas às 11h da manhã, aos domingos. "Os jogos do Legião são eventos familiares", afirma 
Leão. A estratégia de marketing parece dar certo. Do ano passado para cá, mais de 90% dos 
sócios-empresa renovaram o patrocínio.   
 
"É um clube que tem uma administração diferente. Não é como outros clubes, que passam por 
dificuldades. A visão deles é de formação do atleta, de envolvimento com o clube, de vínculo com 
a camisa", diz Márcio Alaor de Araújo, vice-presidente executivo do Banco BMG, o principal 
patrocinador do Legião. "O que nos levou à decisão do patrocínio não foi Brasília, mas o projeto. 
Estamos muito satisfeitos. A divulgação é fantástica."   
 
O sucesso da empresa depende, evidentemente, dos gols do Legião F.C. A criação do clube 
coincidiu com a instituição, em 2006, da terceira divisão do campeonato brasiliense. Aproveitando 
os jogadores formados pela antiga "Legião de Craques", o novo time sagrou-se campeão em sua 
primeira disputa profissional. No ano seguinte, disputou a segunda divisão, terminando o torneio 
em segundo lugar, posição que o alçou à primeira divisão de Brasília.   
 
A caminhada foi rápida. Se terminar o campeonato deste ano em terceiro lugar - neste momento, 
está em quarto -, disputará a Série C do Campeonato Brasileiro no segundo semestre. Se 
terminar em segundo, jogará a Copa do Brasil de 2009, mas está difícil. Depois de liderar o 
torneio local por algumas rodadas, o time caiu de produção nos últimos jogos, sofrendo derrotas 
em série. "O Legião é um sucesso de público, mas um fracasso de crítica", brinca o editor de 
Esportes do "Correio Braziliense", Paulo Rossi.   
 
Cada passo dado pelo time muda a importância, e também o desafio, do negócio. Quando o time 
foi disputar a terceira divisão, Leão confessa que não teve "cara-de-pau" para pedir apoio 
financeiro às empresas. "Ganhamos sem patrocínio", conta. Para a disputa da segunda divisão, a 
situação mudou e, aí, surgiu a idéia de pulverizar os patrocinadores.   
 
Embora a Série C seja importante para dar continuidade ao trabalho de ascensão profissional do 
Legião, a Copa do Brasil é vista pelos sócios como a primeira vitrine nacional. Além de ampliar as 
possibilidades de patrocínio, o crescimento do Legião viabilizaria uma parte importante do 
negócio: a negociação de jogadores. Como é um clube, por essência, formador de atletas, a 
possibilidade de bons negócios é grande, desde que o time continue subindo nas tabelas.   
 
Os sócios do Legião evitam falar de cifras. Esta é também uma característica empresarial - o clube 
é uma empresa de capital fechado. Gustavo Leão, o diretor de marketing, diz que, desde a sua 
criação, os sócios já investiram R$ 1,8 milhão e que o lucro virá num segundo momento, quando 
o time tiver visibilidade nacional.   
 
Enquanto isso não acontece, o Legião vai quebrando paradigmas, diz ele. Dos clubes de Brasília, é 
o único que paga em dia os salários de jogadores e funcionários e também o único que não tem 
patrocínio do BRB, o banco estatal do governo local. "Há a cultura aqui de que, sem o governo, 
não tem jeito. Não tenho nada contra ter patrocínio de bancos ou empresas estatais, mas, se vier, 
será 'business' como é o do BMG. Não quero patrocínio político", sustenta Leão.   



 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 7 abr. 2008, Empresas, p. B2. 


