
Os três maiores
times paulistas
investem em
ousadas jogadas
de marketing para
surpreender seus
torcedores e empre-
sas interessadas em
investir no esporte

Ronaldo veste a camisa do Corínthians. Palmeiras profissionaliza
seu departamento de marketing. São Paulo transforma estádio do Mo-
rumbi em centro de entretenimento e lazer. Nos últimos meses, os três
maiores times paulistas parecem finalmente ter encontrado o esquema
tático correto para criar jogadas de marketing tão boas quanto os gols
marcados por seus melhores jogadores.
Mais do que lucrar com mídia espontânea, patrocínio de camisa e direi-
tos de arena, essas iniciativas representam o início de uma nova era para
o futebol brasileiro, na qual o marketing assume papel de destaque na
administração dos clubes,
A idéia é desenvolver outras formas de geração de receita para, quem
sabe, acabar com a dependência da transação dos craques brasileiros
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para o exterior, Se em campo a
meta é conquistar títulos, fora das
quatro linhas o objetivo é chegar
próximo dos resultados obtidos
pelos grandes clubes da Europa,
como o Real Madrid.
Um dos maiores especialistas no
assunto, o time espanhol faturou
mais de 350 milhões de euros,
basicamente com direitos de tele-
visão, ações de marketing e bilhe-
teria na temporada 2006/2007, Já
o inglês Manchester United, outro
craque do marketing esportivo,
acaba de fechar um contrato de
patrocínio de camisa com a Saudi
Ttelecom no valor de 26,5 milhões
de euros por temporada, pelos
próximos cinco anos. Esse que é o
maior contrato de patrocínio de ca-
misa do mundo terá início na tem-
porada 2010/2011, Enquanto isso,
Palmeiras e São Paulo iniciaram o
ano com contratos no valor de R$
15 milhões por ano, mesmo sendo
os clubes com os maiores contra-
tos de patrocínio do Brasil.

CAMPO FÉRTIL
Em janeiro, essa nova fase do fute-
bol brasileiro ganhou força com a
eleição de Luiz Gonzaga de Mello
Belluzzo para a presidência do Pal-
meiras. O economista, que sempre
trabalhou em prol do marketing es-
portivo, ajudou a realizar o acordo
de co-gestão do Palmeiras com a
Parmalat, nos anos 90. Já no final
do ano passado, Belluzzo partici-
pou da negociação que substituiu
a marca Fiat pela Samsung no pei-
to da camisa alviverde e rendeu R$
45 milhões aos cofres do clube pe-
los próximos três anos. 'Ao investir
em um planejamento estratégico
focado na valorização da imagem
da marca, em dois anos consegui-
mos triplicar as receitas com patro-
cínio, Saímos de uma base de R$
9 milhões anuais até 2007 para os
atuais R$ 28,5 milhões", comemo-
ra Rogério Dezembro, o diretor de

atendimento da Talent, que há dois
anos atua também como diretor de
marketing do Palmeiras. "Para ele-
var a receita, o primeiro passo foi
transformar o patrocínio de camisa
e material esportivo em um produto
atrativo para o investidor,"
Assim, a cota máster de patrocínio
adquirida pela Samsung envolve
11 propriedades oferecidas pelo
clube, como exposição da marca
em uniformes oficiais do time, ca-

marote e cadeiras numeradas para
ações de relacionamento, explo-
ração de blackdrops e placas de
campo, uso do placar eletrônico
e até a possibilidade de utilizar o
estádio Palestra Itália uma vez por
ano para a realização de um jogo
com os públicos de interesse do
patrocinador.
"Esse novo modelo, que não fica
restrito ao patrocínio da camisa,
nos permite criar plataformas di-
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ferenciadas para dar visibilidade a seis ou sete parceiros",
explica Dezembro. Uni desses parceiros é a Visa, que tem
um setor exclusivo dentro do estádio e promove a venda de
assinatura para a temporada, na qual o torcedor tem assento
garantido e personalizado com o seu nome durante todos os
jogos no Palestra Itália, "Agora estamos em negociação com
um banco, que ficará responsável por toda a movimentação
financeira do clube, podendo também trabalhar a imagem
do Palmeiras por meio do desenvolvimento de produtos 'te-
matizados', como um título de capitalização,"
Ações promocionais antes e nos intervalos das partidas para
os torcedores, promoções on-line e atividades com parcei-
ros comerciais também estão nos planos de Dezembro. "Em
março vamos lançar um novo programa de sócio-torcedor,
que irá oferecer uma série de conveniências e comodida-
des para aqueles que pagam a mensalidade do clube. Esse
programa irá oferecer experiências únicas e de alto valor
emocional para o torcedor, como a possibilidade de viajar
com o time, ter acesso a locais restritos do estádio ou ainda
comprar um celular customizado do Palmeiras."
Em paralelo, um contrato foi firmado com a WTorre para
a construção da Arena Palestra Itália, um projeto que visa
transformar o estádio em uma arena multiuso, que terá des-
de salas de reuniões até restaurantes, lojas e espaços para
a realização de eventos comerciais e shows. Com início
previsto para 2011, o espaço receberá um investimento de
RS 270 milhões feito pela construtora, que entra como só-
cia do Palmeiras nesse projeto. "Esse é um contrato de 30

anos, Deverá gerar para o clube uma recei-
ta acumulada de RS l bilhão durante esse
período, Com a utilização do estádio 365
dias por ano, vamos transformar despesa
em receita", adianta Dezembro, detalhando
outro projeto que está em sua agenda para
ser executado em 2009: "Estamos em busca
de um modelo de licenciamento satisfatório
para ser aplicado no Palmeiras. Ainda não
temos essa resposta, mas sabemos que en-
tregar a marca para ser licenciada por um
parceiro forte, com muitos personagens fa-
mosos (como fez o São Paulo com a Warner)
não é o ideal, pois a marca do time perde
importância dentro desse portfólio,"
Dezembro tem metas arrojadas: "Preten-
demos dobrar o patamar atual nos próxi-
mos dois anos com a conquista de R$ 50
milhões anuais advindos de cotas de pa-
trocínio." Para tanto, ele deverá contratar
uma equipe de profissionais já no segundo
semestre para ajudá-lo a gerir todas essas
iniciativas. "O marketing é a área mais críti-
ca do clube, porque ela pode mudar nosso
patamar de arrecadação de receita e criar
condições para a construção de uma equi-
pe vencedora e uma torcida com maior re-
presentatividade."
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Pioneiro na profissionalização de seu departamento de marke-
ting entre os grandes clubes do Estado, o São Paulo, segundo
Adalberto Baptísta, seu diretor de marketing, teve uma receita
de quase R$ 40 milhões vinda da área no ano de 2008, Essa
quantia, que coloca o clube na liderança do setor entre os times
brasileiros, é ainda assim pequena se comparada aos principais
clubes europeus ou aos times de ligas como NBA (basquete),
NFL (futebol americano) e MBL (beisebol) dos Estados Uni-
dos. "Dos americanos, então, os clubes brasileiros estão ainda
mais distantes, pois eles, além de toda a parte de marketing
tradicional, que engloba desde patrocínios até licenciamentos
de produtos, ainda promovem seus eventos como ninguém",
afirma Baptista.
Porém, para os padrões brasileiros, números como esse são
bem mais significativos do que eram no final da década pas-
sada, quando a exploração da marca dos clubes era ínfima.

No caso do São Paulo, além do futebol (que
engloba patrocínios e é a área responsável
pela maior parte da receita de marketing) e
do social, o Estádio do Morumbi, que sem-
pre foi chamado de um grande "elefante
branco", começa a apresentar resultados.
No anel inferior do estádio, desde 2007 o
São Paulo tem feito uma série de lançamen-
tos em parceria com outras empresas, que
faz o estádio começar a apresentar lucro
também em dias em que não são realiza-
dos jogos. Começou com a RBK Concept
Store, a megaloja da marca de material es-
portivo que patrocina o clube (em parceria
com a própria), passando pelo Santo Paulo
Bar Gunto com a GRSA e a Femsa/Coca-
Cola) e, agora no dia 2 de fevereiro, uma
loja da Livaria Nobel. Estão previstos ainda,
a curto e médio prazo, um restaurante da
rede Applebee's, um sushi bar, academia,
churrascaria, buffet infantil, salas de cine-
ma e centro de convenções, alguns em fase
adiantada de negociação ou concorrência.
"Também já comercializamos todos os ca-
marotes corporativos previstos para uma
primeira fase de implantação, São 48, no
total, com anuidades que variam de R$ 200
mil a R$ 550 mil, dependendo do tamanho e
localização no estádio", afirma Baptista,
Além disso, o São Paulo e a RBK inaugura-
ram três unidades da loja temática SÃO nos
shoppings Ibirapuera, Center Norte e Pau-
lista, que só vendem produtos licenciados
do tricolor paulista. Segundo Baptista, junto
com a RBK Concept Store do estádio, essas
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S5o Paulo lucra com produtos licenciados vendidos exclusivamente nas lojas SÃO

quatro lojas apresentaram um faturamento inicial que corres-
ponde a mais do que o dobro da meta prevista pelo clube.
"Agora iremos inaugurar uma loja SÃO na Rua Oscar Freire,
nos Jardins, entre as ruas Haddock Lobo e Bela Cintra", diz,
A renda advinda desses negócios não obedece a um critério
único. No caso das lojas SÃO, por exemplo, o São Paulo tem
um percentual do faturamento e também ganha com o licen-
ciamento da sigla que dá o nome ao negócio, criado especifi-
camente para isso.
Todas essas inaugurações e também as reformas que estão
sendo feitas no estádio devido a outras ações, como o Espaço
Visa, que proporciona um maior conforto ao torcedor, estão
de acordo com o caderno de encargos da Fifa. Afinal, se hoje
os clubes já começam a se movimentar para fazer jus à força
de sua marca perante o torcedor (ou melhor, consumidor), a
Copa de 2014 poderá ser um marco que a partir daí os princi-
pais times do Brasil não fiquem devendo nada em estrutura às
grandes potências do futebol europeu.

CONTRA-ATAQUE
No final de 2008, o Connthians chamou a atenção da mídia
internacional ao protagonizar uma das mais ousadas jogadas
de marketing do futebol brasileiro: a contratação do jogador
Ronaldo, que aos 32 anos retorna ao Brasil com a missão de
atrair um patrocinador que esteja disposto a investir entre R$
20 milhões e RS 25 milhões no Timão. No dia da apresentação
do astro (12 de dezembro), o diretor de marketing do clube,

Luís Paulo Rosenberg, disse que contava
com a bênção de São Jorge para anunciar o
novo patrocinador do Connthians antes do
dia 1° de janeiro de 2009. Mas as orações
não adiantaram e até o fechamento desta
edição o dono da segunda maior torcida
do Brasil continuava sem patrocínio. "Este
é um contrato de risco. Não tenho dinheiro
para pagar o Ronaldo, mas corno ele confia
na força da nossa marca fizemos uma nego-
ciação na qual ele participa dos resultados
obtidos", comenta Rosenberg.
O fato é que a contratação de Ronaldo foi um
fenômeno de exposição de marca, mas por
conta do momento atual pelo qual passa a
economia, ainda não trouxe o retorno finan-
ceiro esperado pela equipe de Rosenberg,
embora ele afirme o contrário: 'A chegada
de Ronaldo trouxe retorno para o time desde
a assinatura do contrato. Com essa contra-
tação aumentou o número de interessados
tanto em patrocinar o Connthians quanto em
licenciar produtos da marca."
Por enquanto, quem mais lucrou com essa
jogada de marketing foi a ex-patrocinadora
do Connthians, a Mediai Saúde, que teve
Ronaldo como garoto-propaganda por dez
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dias sem desembolsar um centavo a mais
pelo contrato de R$ 16,5 milhões que assi-
nou com o time em 2008. "Decidimos manter
o antigo patrocinador na camisa para firmar
a imagem de que o Corinthians é o parceiro
mais confiável do mercado. Temos quatro
negociações em andamento com empresas
que atuam nas áreas de aviação, alimen-
tos, indústria química e sistema financeiro",
adianta Rosenberg.
Enquanto o patrocínio não sai, o Corinthians
dá continuidade a outras ações de marke-
ting, como a criação do Sport Club Corin-

thians Paranaense, projeto desenvolvido em parceria com o
grupo J. Maluceli para expandir a marca do clube no Paraná.
"Com esse acordo, seremos o primeiro time do Brasil a ter
uma filial em outro Estado por meio de um contrato de licen-
ciamento", informa Rosenberg, "A partir dessa iniciativa, pre-
tendo abrir quatro lojas para vender produtos do Corinthians
no Paraná (duas em Curitiba, uma em Londrina e outra em
Maringá)."
Batizada de Poderoso Timão, a loja oficial do Connthians ven-
de hoje cerca de 150 produtos licenciados, segundo o diretor
de marketing do clube. "Hoje temos 15 lojas de shopping, que
deverão faturar cerca de R$ 3 milhões em 2009. Nossa expec-
tativa é encerrar o ano com 50 pontos de venda,"
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Além da famosa camisa roxa - lançada no ano passado
para demonstrar a paixão da torcida pelo time, mesmo
após o seu rebaixamento para a Série B do Campeonato
Brasileiro -, as lojas Poderoso Timão começam a vender
uma série de produtos licenciados com a mascote da equi-
pe do Parque São Jorge, o Mosqueteiro. "Para revitalizar a
imagem do Mosqueteiro, firmamos uma parceria com o
cartunista Ziraldo, que deu um novo visual a nossa masco-
te.1' Até o final do ano cerca de 500 itens - entre camisetas,
bonés, chaveiros e bonecos do personagem - estarão à
venda nas lojas do Corinthians,
Entre os projetos para 2009 está o lançamento - previs-
to para março - de "Fiel", um filme que mostra a reação
da torcida desde o momento em que o time foi rebaixado
para a Série B, em 2007, até o seu retorno para a Série A,
no ano passado. Rosenberg afirma ainda que a partir de
setembro, quando o time completa 99 anos, as ações de
marketing serão intensificadas: "Este ano já iremos come-
çar as comemorações do centenário do clube com o lan-
çamento de enciclopédias, livros e DVDs sobre a história
do Corinthians, além de um projeto com a Warner Music,
que contará com a participação de vários artistas", adianta
o executivo, "'Também vamos lançar o concurso Bebê Ti-
mão e realizar uma série de shows nos moldes do Essence

Music Festival." Realizado há 15 anos em
New Orleans, sempre no mês de ju-

lho, o festival promove durante três
dias atividades culturais e shows
com cantores consagrados, como
Beyoncé, para reverenciar a comu-
nidade afrodescendente dos Esta-
dos Unidos. "Quero fazer a mesma
coisa no centenáno do Corinthians,
afinal representamos o time dos
negros no Brasil."
Para o início de 2010, Rosenberg

promete outra jogada de marke-
ting diferenciada: a realização

de um cruzeiro temático,
composto apenas por co-

rintianos. "Vamos reunir
jogadores antigos e no-
vos, técnicos, torcedo-
res, cantores, apresen-
tadores e celebridades
que fazem parte dessa

nação corintiana no
maior navio que já passou

pela costa brasileira."

Sabrina Sato com uma das camisa criadas
para a nação corintiana no ano de 2008

Luis Paulo Rosenberg, diretor de marketing do Corinthians
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