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No livro A Virada Olímpica 
— Como os Jogos Olímpicos Tor-
naram-se a Marca Mais Valorizada 
do Mundo (COB Cultural/Ed. Casa 
da Palavra), o australiano Michael 
Payne, publicitário e ex-diretor 
de marketing do Comitê Olímpico 
Internacional (COI), conta como 
uma marca desacreditada e à beira 
do colapso financeiro transformou-
se na maior e mais vigorosa usina 
de lucros do esporte mundial. No 
início dos anos 80, após a tragédia 
do atentado terrorista nos Jogos de 
Munique 1972, dos boicotes ame-
ricanos a Moscou 1980 e soviético 
a Los Angeles 1984, o movimento 
olímpico estava à beira da falência 
múltipla de órgãos. Havia até quem 
decretasse sua morte. 

Porém, a coragem do presi-
dente da entidade à época, o es-
panhol Juan Antonio Samaranch, 
aliada à mudança da estratégia 
de comercialização dos direitos 
de transmissão de TV e à criação 
de um ousado plano de marketing 
salvou a pele dos Jogos Olímpicos. 
O resultado dessa metamorfose 
poderá ser conferido, mais uma 
vez, daqui a alguns dias em Pe-
quim, durante aqueles que, antes 
mesmo de começar, já estão sendo 
considerados os maiores Jogos 
Olímpicos de todos os tempos. 

Como diz o gerente de mar-
keting do Comitê Olímpico Brasi-
leiro (COB), Leonardo Gryner (ler 
entrevista à pág 62), o marketing 
esportivo brasileiro ainda enga-
tinha. Não há, por exemplo, uma 
estatística confiável sobre quanto o 
segmento movimenta no País. Nos 
Estados Unidos das gigantes NBA, 
a famosa liga de basquete, do NFL 
(futebol americano) e da Nascar 
(automobilismo), estima-se que 
as ações de marketing, patrocínio 
e publicidade ligadas ao esporte 
girem em torno de US$ 100 bilhões 
por ano. Na Inglaterra, só a Premier 
League, o campeonato inglês de fu-
tebol, faturou 2,27 bilhões de euros 
na sua temporada 2006/2007. 

No Brasil, são poucas as 
iniciativas bem-sucedidas na 
área. Aquela que talvez mais 
salte aos olhos seja a parceria 
vitoriosa do Banco do Brasil com 
o vôlei brasileiro. Os recursos da 
instituição criaram um ambiente 
favorável ao desenvolvimento 
da modalidade. A prova inequí-
voca do êxito são os resultados 
em quadra. Desde 1991, ano 
em que se iniciou o patrocínio, 
foram 48 títulos, com destaque 

para o bicampeonato olímpico e 
mundial do masculino e os hep-
tacampeonatos da Liga Mundial 
no feminino e no masculino, 
além do ouro do Pan do Rio. A 
associação vitoriosa valorizou a 
marca do banco. 

Outro case de sucesso é o 
patrocínio da Nextel à Stock Car, 
principal categoria do automo-
bilismo brasileiro. Nos últimos 
anos, a Stock deu um significativo 
salto de qualidade. Diversos fa-

tores contribuíram para a virada 
da categoria. Entre eles, está o 
fundamental apoio da Globo, que 
transmite as provas. A NIdéias, 
do Grupo ABC, também entrou 
na jogada: desde 2006, ela é a 
responsável pelas campanha e 
pelo planejamento de comuni-
cação da marca. Vale ressaltar 
que a marca e categoria Stock 

está dividida entre as empresas 
Vicar, (organizadora técnica) 
T4F (promoção de eventos) e 
o Grupo ABC. Hoje, a promoção 
conta com nove patrocinadores: 
Nextel, Caixa, Goodyear, Petro-
bras, Peugeot, Mitsubishi, GM, 
Bosch e Laboratório Medley. A 
estimativa é de que o torneio 
movimente algo em torno de R$ 
400 milhões por temporada.

A presença de pilotos consa-
grados, a nova fórmula de disputa, 

carros mais velozes e competitivos 
e a parceria com a Rede Globo 
tornaram as provas produtos 
atraentes, tendo comparecido a 
cada uma, em média, quase 40 mil 
pessoas. Em decisões de campeo-
nato, o público se aproxima ao da 
Fórmula 1 em quantidade. 

O êxito animou a Globo a 
transmitir todas as 12 provas do 
calendário, para a satisfação de 
Fábio Toledo, diretor de marke-
ting da Nextel. “A Stock prova 
que é possível se organizar no 
Brasil um evento que dê retorno a 
todos os seus envolvidos. Estamos 
muito satisfeitos com a exposição 
que a categoria está nos dando”, 
diz Toledo, que, por questões 
contratuais, não revela o quanto 
a marca investe no produto. 

Além de obter alto recall, a 
Nextel usa as competições como 
plataforma de relacionamento. 
“Esse é outro aspecto interes-
sante do patrocínio. A Stock tem 
sido fundamental para aprimo-
rarmos a nossa rede de contatos 
com clientes, fornecedores e 
usuários”, completa Toledo.

Imagem lustrada
Recente pesquisa do Insti-

tuto Market Analisys comprova 
que Banco do Brasil e Nextel es-
tão no caminho certo. Para 63% 
de 805 entrevistados de nove 

capitais do País, o patrocínio 
esportivo foi considerado impor-
tante para a imagem da marca 
e desenvolvimento do esporte 
ou clube por ela apoiado. Outro 
dado curioso foi a concordância 
sobre a necessidade de mais 
investimento em modalidades 
que normalmente só aparecem 
em anos de Olimpíadas, como 
natação, atletismo, ginástica 
e artes marciais. Um terceiro 
dado relevante é apontado por 

Fabián Echegaray, diretor da 
Market Analysis: “Para 85% 
dos entrevistados, a imagem de 
uma empresa melhora muito ou 
melhora em parte quando ela se 
associa ao esporte. É um índice 
superior, por exemplo, aos das 
organizações que investem em 
projetos socioambientais”. 

Ninguém duvida da força do 
esporte como instrumento de 
marketing. Porém, as empresas 
que buscam a atividade estão 
atrás de projetos consistentes 
administrados por profissionais 
qualificados e prontos para ajus-
tar as demandas dos clientes às 
necessidades de clubes, associa-
ções e confederações. 

E, nesse aspecto, o Brasil 
ainda precisar avançar. Porém, 
há dois fatores que podem alte-
rar radicalmente esse quadro. 
A conquista da Copa de 2014 
e a chance de o Rio ser a sede 
da Olimpíada de 2016 deverão 
provocar um choque de profis-
sionalização no setor. Essa é a 
expectativa do professor de ma-
rketing Eduardo Teixeira Ayrosa, 
da Fundação Getulio Vargas, do 
Rio de Janeiro. “Eventos como 
Copa do Mundo e Olimpíada 
forçam transformações nas so-
ciedades que os abrigam. Hoje, 
há uma falta de capacidade do 
esporte de tornar sua atividade 

um produto. Creio que esses dois 
acontecimentos podem trazer a 
profissionalização e qualificação 
que o segmento tanto precisa”, 
diz Ayrosa, co-autor de Sonhos 
Olímpicos de uma Noite de Verão 
— Uma Investigação Sobre Valo-
res de Consumo no Esporte.

O futebol talvez seja a sín-
tese da falta de qualificação 
citada por Ayrosa. O esporte 
mais popular do País é também 
o mais mal gerido. Clubes mal 
administrados, dirigentes des-
preparados — e, algumas vezes, 
mal intencionados — jogadores 
recém-saídos das categorias de 
base sendo vendidos a preço 
de banana para pagar contas e 
salários atrasados. 

Esse é o quadro da grande 
maioria dos clubes brasileiros. Mas 
há quem enxergue melhora nesse 
cenário. Diretor de marketing 
comercial da Informídia Pesquisas 
Esportivas, que entre outros ser-
viços auxilia empresas a escolher 
projetos esportivos, Rafael Plastina 
acredita que o futebol brasileiro co-
meça a dar sinais de recuperação. 
“O futebol está mudando. Desde 
2003, temos um campeonato com 
a mesma fórmula e que os clubes 
têm respeitado. O fato de o torneio 
durar quase oito meses também 
atrai empresas, que têm tempo 
para realizar seu planejamento de 
marketing e ações de ativação do 
patrocínio”, afirma.

Plastina reconhece que ainda 
há um longo caminho pela frente. 
A Copa do Mundo, porém, pode 
encurtá-lo, ao ajudar a profissiona-
lizar o esporte no País. “Vamos ter 
um grande aprendizado, por exem-
plo, na gestão das novas arenas 
que serão construídas. O desafio 
será torná-las rentáveis depois da 
Copa. Vamos precisar de equipes 
habilitadas para comercializar 
esses espaços”, completa.

No momento, a Confedera-
ção Brasileira de Futebol (CBF) 
está empenhada em estudar 
e analisar as propostas das 18 
cidades que manifestaram in-
teresse em ser uma das sedes 
da Copa e discute aspectos bu-
rocráticos e legais do processo. 
A expectativa é de que alguma 
ação de marketing e comunica-
ção seja feita apenas em 2010, 
ano da Copa do Mundo da África 
do Sul — quando o Brasil deverá 
aproveitar o momento para co-
meçar a esquentar a competição 
que vai sediar. 
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Um longo e atrativo caminho
Copa do Mundo de 2014 e a possível Olimpíada no Rio serão fundamentais para a profissionalização do marketing esportivo

Repaginada pelo Grupo ABC, a Stock Car tem levado 40 mil pessoas a cada prova. Um dos patrocinadores é a Nextel

Desde 1991, o Banco do Brasil tem  
uma parceria vitoriosa com o vôlei
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