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A proposta do Ministro dos 
Esportes, Orlando Silva, de criar 
um cadastro nacional dos tor-
cedores nasceu sob protestos e 
pode não vingar. Mas, a partir do 
início de abril, a Caixa Econômica 
Federal (CEF) e a empresa de 
tecnologia de venda de ingressos 
BWA, que assinaram um convênio 
em outubro, devem colocar em 
operação um sistema em que os 
torcedores munidos de um cartão 
magnético IF (Ingresso Fácil) 
poderão carregá-lo de créditos 

Ronaldo,  entre os jogadores André Santos (à esquerda) e Dentinho,  e o presidente  do 
clube, Andrés Sanchez: camisas com o novo patrocinador fixo do time

BWA e CEF buscam 6 milhões de torcedores

nas cerca de 11 mil casas lotéricas 
de todo o País e descontá-lo nas 
catracas dos principais estádios.

Apesar dos protestos do Sindi-
cato dos Lotéricos, que temem que 
o aumento do movimento cause 
violência entre torcedores em seus 
estabelecimentos, a assessoria de 
imprensa da Caixa confirma que o 
projeto, que consumiu investimen-
to de US$ 8,5 milhões, vai entrar 
em funcionamento assim que os 
testes de compatibilidade forem 
concluídos, nas próximas duas ou 

três semanas. A perspectiva dos lu-
cros que essas vendas podem gerar 
também é um dos argumentos que 
a CEF deve apresentar na reunião 
com os sindicalistas.

A previsão é de que o lança-
mento ocorra em evento no Rio 
de Janeiro, seguindo depois para 
São Paulo e Curitiba. Para seu 
pleno funcionamento, porém, 
será necessário que entre 2 mi-
lhões e 6 milhões de cidadãos 
paguem R$ 22 pela confecção do 
cartão, que não terá anuidade. 
Walter Balsimelli, sócio-diretor 
da BWA, diz que cerca de 70 mil 
unidades já foram vendidas e que 
uma agência de publicidade deve-
rá ser contratada para criar uma 
campanha para atrair os milhões 
ainda almejados para viabilizar o 
custo do investimento. As ações 
deverão ser segmentadas com 
base num mailing de 9 milhões de 
consumidores, que a BWA afirma 
ter em sua base de dados.

Credenciamento
Para evitar que o movimento 

fique concentrado nas lotéricas, 
Balsimelli diz que há um trabalho 
da BWA para credenciar pelo me-
nos outros 50 mil pontos-de-venda 
para que os usuários recarreguem 

os  car tões . 
“Assim como 
já se faz com os 
celulares pré-
pagos”, compa-
ra. O executivo 
explica que os 
principais está-
dios do País terão duas catracas, 
uma para os ingressos de papel 
com códigos de barra tradicionais, 
que continuarão a ser vendidos, e 
outra em que um visor de aproxi-
mação fará o desconto dos créditos, 
liberando o acesso. “A idéia é que 
esse mesmo cartão possa ser usado 
para a compra de ingressos numa 
série de eventos, além do futebol”, 
diz. Além da comodidade, um dos 
principais objetivos é a eliminação 
da figura do cambista, algo que só 
será possível com a massificação 
do uso do sistema e uma intensa 
fiscalização sobre os usuários dos 
cartões, que não poderão transfe-
rir o uso. Qualquer residência com 
mais de um sobrenome debaixo 
do mesmo teto será considerada 
suspeita. “Teremos de conferir se 
as pessoas são da mesma família 
para que cambistas não tomem 
conta dos cartões. Nosso objetivo 
é exterminar essa figura do cená-
rio”, esclarece Balsimelli.

A exportação também está na 
pauta da BWA, com parcerias já 
fechadas com a empresa italiana 
Lottomatica, de loterias, para a 
qual fornecerá sua tecnologia; e 
com a organização da próxima 
Copa Africana de Nações, que 
será disputada pelas 16 principais 
seleções africanas em Angola, em 
janeiro de 2010. Fundado em 1986 
pelos irmãos Walter e Bruno Bal-
simelli, o Grupo BWA é formado 
hoje pelas empresas BWA, Ingres-
so Fácil, Unique e Fidic.

Enquanto a BWA é responsá-

Empresa visa exportação

A novela do futuro patro-
cinador do Corinthians final-
mente teve um final feliz. A 
Batavo, marca da Perdigão, 
desembolsará R$ 18 milhões 
por dez meses de contrato com 
o clube paulista. Agora, o time 
conta com o maior anunciante 
futebolístico do País, à frente 
do São Paulo, que receberá R$ 
16 milhões da LG em 2009, e 
do Palmeiras, que possui con-
trato de R$ 15 milhões anuais 
com a Samsung. “Este foi um 
processo duro e demorado. 
Conversamos com cerca de 15 
empresas desde o início do ano 
e a Batavo foi a melhor corte-
jadora, a mais persistente”, 
conta Luis Paulo Rosenberg, 
vice-presidente de marketing 
do Corinthians.

O acordo permite que a mar-
ca seja exposta no peito e nas 
costas da camisa do time pro-
fissional, uniforme de viagem 
e categorias de base do clube. 
Também serão realizadas ações 

Patrocínio nutritivo 
Batavo desembolsará R$ 18 milhões por dez meses de contrato  
com o Corinthians, o maior valor fechado com um clube do País
André Lucena

nos jogos e treinos do alvinegro 
paulista, além de exposição no 
backdrop de entrevistas, pre-
sença de jogadores e utilização 
do Parque São Jorge em eventos 
da marca e iniciativas que serão 
desenvolvidas pelas partes. A 
empresa Off Field ficará respon-
sável por viabilizar grande parte 
das ativações.

As expectativas são as me-

lhores possíveis pelo lado co-
rintiano, já que a multinacional 
firmou a primeira parceria com 
o time no período 1999-2000, 
época considerada a mais vito-
riosa do clube. Nos dois anos, 
o Corinthians levantou as taças 
do Campeonato Paulista, Bra-
sileiro e Mundial de Clubes da 
Fifa. “Este é o retorno de uma 
união de sucesso”, destaca o di-

retor de marketing da unidade 
de negócios Batavo-Elegê, Eric 
Boutaud.

O executivo não revela qual 
foi o retorno de mídia na primeira 
parceria, mas acredita que a re-
percussão pelo momento e pelo 
elenco do time custa muito mais 
do que no biênio 1999-2000. O 
contrato não prevê premiações 
extras caso o Corinthians con-
quiste títulos. Boutaud frisa 
que, neste momento de crise, a 
Batavo continuará com planos 
agressivos. Ele antecipa que o 
plano inicial da companhia é 
estampar apenas a marca Batavo 
no uniforme alvinegro. 

Fator Ronaldo
De acordo com José Anto-

nio do Prado Fay, presidente 
da Batavo, o atacante Ronaldo 
tem uma importância enorme 
no cenário mundial, mas não foi 
primordial na decisão. “O peso 
do Corinthians é maior do que o 
peso de Ronaldo”, enfatiza.

Com o patrocinador máster 
fechado, a prioridade alvinegra 
passa a ser a comercialização 
das mangas e do calção de seu 
uniforme. “As conversas estão 
encaminhadas. A cada jogo do 
Ronaldo, os contatos sobem”, diz 
Rosenberg. Caso as negociações 
sejam concretizadas o Fenômeno 
terá direito a 80% dos valores, e 
os 20% restantes serão do clube 
do Parque São Jorge.

Nos três primeiros meses 
deste ano o Corinthians es-
tampou diversos patrocínios 
de oportunidade — tal como 
aconteceu na estréia nessa 
temporada, contra a equipe 
argentina do Estudiantes, em 
São Paulo, partida na qual Vivo, 
Ford e Locaweb anunciaram no 
uniforme. A Locaweb também 
patrocinou a equipe no jogo 
contra o Bragantino. A maior vi-
sibilidade, no entanto, aconteceu 
no clássico contra o Palmeiras. O 
primeiro gol de Ronaldo fez os 
patrocinadores Visa, Panasonic 
e Lupo vibrarem.

O contrato com a Batavo 
será encerrado no término da 
Copa São Paulo de Juniores de 
2010, ano em que o Corinthians 
irá comemorar seu centenário. 
Rosenberg afirma que ainda não 
existe nenhum patrocínio acer-
tado para a próxima temporada. 
“No final do ano correremos 
atrás do melhor negócio possí-
vel, mas a preferência será da 
Batavo”, finaliza.

vel pelo desenvolvimento de tec-
nologia de hardwares e softwares 
de acesso e venda de ingressos e 
administração do cartão de cré-
dito, o Ingresso Fácil opera a pré-
venda e venda de ingressos via 
web, pelo site, call center, PDVs 
e rede credenciada. Já a Unique 
é responsável por business em 
marketing esportivo e entrete-
nimento, programas de relacio-
namento corporativo e produção 
de eventos, enquanto o Fidic é 
um fundo de investimento em 
esportes e entretenimento. (RG)

Walter Balsimelli (à direita) e Mark Matheny na assinatura do contrato 
de distribuição exclusiva dos produtos da marca Fifa no Brasil

A venda de ingressos da BWA, 
a cargo do braço Ingresso Fácil, 
representou dois terços do fatu-
ramento bruto de R$ 300 milhões 
que a empresa declara ter obtido 
no ano passado. No futebol, a co-
bertura de suas 3,5 mil catracas 
abrange hoje 3,8 mil partidas por 
ano dos cerca de 130 clubes que 
atende em todo o Brasil, totali-
zando 60 milhões de ingressos 
emitidos. Dos principais clubes 
do País, apenas São Paulo, Cru-
zeiro, Grêmio e Inter-RS não são 
clientes. Com esses números, 
Balsimelli não esconde que a 
empresa se considera a mais ha-
bilitada para ser a representante 
da Fifa na venda dos ingressos 
para a Copa de 2014, no Brasil. 
O primeiro passo foi dado ao se 
tornar o distribuidor oficial das 
bolas e de produtos licenciados 
da entidade internacional do 
futebol no País.

Robert Galbraith
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