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No Brasil, o marketing esportivo cresce e apa-
rece, mas não há estudos confiáveis que determi-
nem o tamanho do segmento. Convém, portanto, 
uma passada de olhos sobre os Estados Unidos, 
conhecido pela gestão ultraprofissional dos negó-
cios nesse campo. Segundo o conceituado Sports 
Business Journal, a chamada indústria do esporte 
movimentou naquele país, em 2008, nada menos 
que US$ 213 bilhões, cerca de sete vezes o valor 
das operações da indústria cinematográfica.

Esse enorme volume de dinheiro envolve 
patrocínios, publicidade e outras ações, como 
venda de ingressos. Trinta segundos de pro-
paganda no Super Bowl chegam a valer US$ 
3 milhões. E há muitos diretores de marketing 
sempre dispostos a pagar essa quantia. A final 
do futebol americano, neste ano, teve grandes 
investimentos de empresas como Toyota, Sony 
Pictures, Pepsi e Coca-Cola.

e Sydney (2000), com 11 patrocinadores, foram 
captados US$ 570 milhões. Por fim, em Turim 
(2005) e Pequim (2008), com 12 patrocinadores, 
a receita chegou a US$ 866 milhões.

A evolução das receitas de transmissão tam-
bém é espetacular. Os Jogos Olímpicos de 1972, 
em Munique, renderam US$ 17,8 milhões. Os de 
Pequim, cerca de US$ 1,7 bilhão.

No Brasil, o futebol mantém-se como a cereja 
do bolo do esporte. Durante décadas, e até recen-
temente, o negócio era mantido basicamente com 
os valores arrecadados na venda de ingressos. 
Consideradas as limitadas opções de entreteni-
mento público, bastava marcar hora e local que 
a multidão se deslocava para apreciar in loco os 
matches do ludopédio. Na sociedade tecnológica 
e multimidiática, entretanto, multiplicaram-se os 
canais para transmissão dos eventos esportivos. 

É possível assistir a um Vasco e Flamengo pela 

Marketing esportivo

O nome do jogo
A dura disputa para vender a competição e aproveitar as  
oportunidades de negócios que ela gera
Walter Falceta Jr.

As empresas afirmam que o evento auxilia 
a estreitar o relacionamento com seu público 
consumidor, gerando incremento de tráfego em 
websites e comentários boca-a-boca por parte dos 
torcedores. Estudos de mercado mostram que um 
anúncio no Super Bowl pode gerar mais vendas 
que 250 anúncios convencionais na televisão.

No ano passado, a Hyundai realizou uma cam-
panha que convidava o público a visitar uma página 
na internet. Recebeu 300 mil visitas somente na 
hora do jogo. Estima-se que as vendas de 25 mil 
carros tiveram origem nessa comunicação. O site 
da AB-Inbev teve um incremento de visitas da or-
dem de 600% por conta da decisão do torneio.

O Comitê Olímpico Internacional (COI) tam-
bém registra somas impressionantes em valores 
arrecadados a partir de patrocínios, direitos de 
transmissão, venda de ingressos e licenciamento 
de produtos. Nos jogos de Calgary (1985) e Seul 
(1988), o número de patrocinadores chegou a nove, 
e a receita, a US$ 96 milhões. Em Nagano (1997) 

televisão aberta, pela TV por assinatura, pelo pay-
per-view, pela internet e até mesmo pela telinha 
tímida do celular. Na aldeia global, um ribeirinho 
do Alto Amazonas pode saber se o atleta rubro-
negro Obina está participando de jogadas geniais 
ou tropeçando na bola.

Mesmo com a multiplicação dos canais de 
transmissão, os clubes lutam duramente por 
um empate nos livros contábeis. E geralmente 
acabam perdendo a disputa. No caso do campe-
onato principal, a principal receita são os R$ 400 
milhões anuais dos direitos de transmissão para 
a televisão, divididos em fatias diferentes entre as 
agremiações. Valores adicionais são pagos por 
direitos de transmissão em outros meios.

Como sempre, falta dinheiro. Os complementos 
de receita vêm da exportação de craques, espe-
cialmente para a Europa, em um mercado hoje 
desaquecido por conta da crise internacional.

Estudos mostram, entretanto, que os clubes 
ainda não aproveitaram todas as oportu-

Clubes investem 
em ações que 
focam a torcida

Somente em tempos recentes os clubes passaram a desen-
volver outras ações destinadas a valorizar a própria marca e gerar 
receitas. O São Paulo é um dos clubes mais adiantados nessa 
corrida. Tem um plano diretor de marketing e uma meta: contar 
com a maior torcida em 2016. A principal preocupação é com 
o produto. Para ganhar simpatizantes, o time precisa continuar 
vencendo.  Simultaneamente, a diretoria aposta na criação de 
relações de compromisso com os torcedores.

“É o caso do ritual do Batismo Tricolor, pelo qual já passaram 2 
mil pessoas, e que estabelece um laço de comprometimento entre 
o torcedor e o clube”, afirma Bruno Menegazzi Aguiar, gerente 
de marketing do clube . Por meio de acordos de licenciamento, 
o São Paulo está vestindo também personagens conhecidos da 
petizada, como Pernalonga e Taz. 

O clube já tem três lojas com produtos oficiais em shoppings 
paulistanos e planeja elevar esse número para dez até o final do ano. 
Uma dessas unidades deve ser aberta na rua Oscar Freire, a Meca 
do consumo de alta moda na cidade. Muitos dos produtos licen-
ciados já são vendidos em uma loja itinerante, montada em uma 
carreta de 30 metros que acompanha o time em jogos especiais.

“Para valorizar ainda mais a marca e a paixão do torcedor, 
estamos estimulando a criação de embaixadas são-paulinas”, 
conta Aguiar. Às existentes no Rio e em Brasília, serão somadas 
outras em Roma, Lisboa, Madri e Paris. “Esses centros de difusão 
vão estimular a participação do torcedor e também a aquisição de 
produtos oficiais, por meio da internet”, afirma o gerente.

No Timão
Nessa disputa pelo coração e pelo bolso do torcedor, o principal 

rival do tricolor é o Corinthians, que tem diversificado os projetos 
de fidelização do torcedor. Na gestão de Luís Paulo Rosenberg e 
Caio Campos no departamento de marketing, o alvinegro tratou 
de transformar o futebol em um negócio destinado a financiar 
uma paixão.

O clube desenvolveu o programa de sócio-torcedor e diver-
sos produtos de interatividade, como a TimãoTV e o Alô Timão 
(conteúdo para aparelhos móveis), além de estabelecer parcerias 
com empresas como Warner Music e 21th Century Fox.

Durante o recesso na Segunda Divisão, em 2008, o clube 
lançou a campanha “Nunca vou te abandonar”, mote que virou 
grife e gerou a venda de 500 mil produtos para a fiel torcida, 
especialmente camisetas.

“Todos os projetos foram implementados com parceiros que 
acreditam na força da nossa marca”, explica Campos. “Nossa 
preocupação é valorizar a paixão do torcedor, fornecendo serviços 
e produtos de excelente qualidade a preços acessíveis, atendendo 
às demandas de todos os estratos sociais.”

A rede de lojas Poderoso Timão tem hoje 12 unidades. O 
departamento de marketing espera fechar o ano com mais 28. 
Ainda em 2009, o clube manda aos cinemas o épico “Fiel”, um 
filme que mostra a fidelidade do torcedor na luta pelo retorno à 
elite do futebol. Para o centésimo aniversário do clube, em 2010, 
são planejadas várias atividades de impacto. Uma delas será a 
realização de uma viagem festiva, em um transatlântico, batizado 
de Navio do Centenário.

Corinthians conta com rede que pode chegar a 28 lojas em 2009

Marco Aurélio Klein, da FGV: estratégias de marketing esportivo ainda precisam ser aprimoradas

à

Fo
to

s:
 d

iv
ul

ga
çã

o

Prof MKT pg30a33   30 18/3/2009   14:16:07

Text Box
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