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Esporte, negócio ainda pouco explorado

Renata Roth fez o Fifa Master e esteve em Atenas e Pequim

nidades abertas pelo mercado. Análise da Casual 
Auditores mostrou que há R$ 1 bilhão à espera das 
agremiações nos próximos cinco anos. Seriam R$ 
360 milhões em receitas de marketing, R$ 280 mi-
lhões em recursos de mídia, e R$ 320 milhões em 
receitas com os estádios.

Dúvida
“O marketing esportivo no Brasil está em de-

senvolvimento, e as estratégias ainda precisam ser 
aprimoradas”, afirma Marco Aurélio Klein, professor 
de marketing esportivo da Fundação Getúlio Vargas 
(FGV), ex-diretor responsável por futebol no Ministério 
do Esporte e diretor da Federação Paulista de Futebol. 
“Freqüentemente, confunde-se marketing esportivo 
com a simples compra de tempo ou espaço em mídia 
alternativa”, lembra.

Klein adverte que muita gente acredita, equivo-
cadamente, que estampar o nome de uma empresa 

Meio & Mensagem Especial — Como foi desper-
tada essa vocação para trabalhar com marketing e 
esporte?

Renata Roth — Formei-me em relações internacio-
nais na PUC/SP. No último ano do curso, decidi prestar 
vestibular para esporte, na USP. Passei e me apaixonei 
pela área. Nessa época eu competia em jiu-jítsu e 
adorava a prática esportiva. Aliás, quase todo mundo 
que trabalha nesse segmento é, na verdade, um atleta 
frustrado. Eu queria estar no estádio, no ginásio, e pre-
cisava achar um jeito de justificar minha presença.

M&M Especial — Mas você tinha também outras 
competências técnicas...

Renata — Na verdade, percebi que eu tinha um drive 
business e sempre me voltei para o marketing e a ad-
ministração. Em 2004, fui voluntária no Sailing Center, 
em Atenas, e jurei que veria ao vivo todos os Jogos 
Olímpicos dali em diante. Na época, escrevi um blog 
que alcançou sucesso e decidi investir mais nessa área. 
Acabei por fazer o Fifa Master e me alegro com essa 
experiência! Formei-me na oitava turma. No meu ano 
foi a primeira vez que participaram mulheres brasileiras 
(éramos duas!). E veja que fantástico: o nosso patrono 
foi o próprio Joseph Blatter, presidente da entidade. 

M&M Especial — Foi difícil encontrar ocupação 
nessa área?

Renata — Em Pequim, fiz um diário para o M&M 
Online e trabalhei no escritório da Fifa, no Compe-
titions Division. Depois prestei serviços para um dos 
patrocinadores do Pan (os Jogos Pan-americanos do 
Rio de Janeiro, em 2007). Mesmo que tenham existido 
problemas, foi um momento importantíssimo para 
credenciar o Brasil como receptor de grandes eventos 
esportivos internacionais.

M&M Especial — Quais são hoje as principais atri-
buições de um profissional de marketing esportivo?

Renata — Manter-se atualizado sobre o esporte 
em si e também sobre as sutilezas do mercado, isto é, 
atividades de patrocinadores, movimentos de mercado 
e tendências. O mercado brasileiro está engatinhando 
no marketing esportivo, mas tem gente interessada e 
com garra de fazer. O País tem um clima bacana para 
hospedar eventos o ano inteiro e também excelentes 

Renata — Gigante! Na verdade é o marketing 
(direitos adquiridos e dinheiro investido para ativar 
esses direitos) que está tornando as ligas européias 
um sucesso, por exemplo... Tudo passa pela criação 
de uma identidade visual bacana para o clube ou 
liga, bem como pelo investimento em complexos 
esportivos multifuncionais. Brinco que os ingleses 
foram para o Brasil e nos ensinaram a jogar futebol 
há mais de 100 anos. Agora, eles têm de nos ensinar 
a transformar isso num produto. Tem gente no Brasil 
com a camiseta do Liverpool e do Manchester, mas 
é superdifícil ver um europeu com o uniforme do 
Flamengo ou do São Paulo.

M&M Especial — Como você vê o reposicionamento 
da marca Fifa? 

Renata — É bem interessante. Eles mudaram o logo 
e o slogan umas cinco vezes, mas parece que encon-
traram a força da marca. A grande sacada da Fifa foi 
tornar-se forte como instituição e não somente como 
evento (Copa do Mundo). No caso do COI (Comitê Olím-
pico Internacional), por exemplo, as pessoas pensam 
somente em Jogos Olímpicos. A maior parte das pes-
soas desconhece as outras atividades, como a criação 
dos Jogos Olímpicos da Juventude e eventos como os 
Jogos Olímpicos de Inverno. A logomarca (os anéis), 
que é a mesma desde a criação do comitê, infelizmente 
parece não ter a mesma força dos “globinhos” da Fifa, 
que já foram remodelados várias vezes. A imagem da 
Fifa é da “casa” que gerencia o futebol pelo mundo e 
organiza os campeonatos oficiais. O COI é reconhecido 
como mero organizador dos Jogos Olímpicos.

M&M Especial — Quais os modelos de trabalho e 
objetivos da Soccerex? 

Renata — A idéia é reunir as principais figuras do 
B2B do futebol mundial num só local para que tro-
quem informações e façam negócios. Em média, cada 
executivo que vai à Soccerex troca 120 cartões e inicia 
28 conversas de negócios (segundo pesquisa feita pela 
Skopos). A feira tem mais ou menos 400 estandes e 4 
mil participantes. O fórum reúne cerca de 40 estandes 
e 500 participantes. O fórum de Brasília (realizado 
nos dias 17 e 18 de março) foi nosso primeiro evento 
na América do Sul, quinto continente a receber uma 
atividade da Soccerex. 

atletas. Com o investimento apropriado, o retorno é 
garantido a atletas, patrocinadores, organizadores e às 
categorias de base.

M&M Especial — O país que sedia uma competição 
grande ganha consistentemente em novos negócios?

Renata — Sim. A China como um todo se moveu em 
favor dos Jogos Olímpicos. Empresas foram abertas, o 
país apareceu para o mundo e novos mercados foram 
constituídos. Bem ou mal, o Pan no Brasil gerou um 
aprendizado. É corrigir as falhas e trabalhar bem para 
a realização da Copa do Mundo.

em uma camisa se constitui uma sofisticada ação de 
marketing esportivo. “Atuar inteligentemente nesse 
negócio equivale a gerar situações de relacionamento, 
envolvimento e engajamento, o que é muito mais 
complexo”, afirma.

O professor oferece um exemplo do que qualifica 
como marketing esportivo autêntico. Em 1993, o piloto 
Ayrton Senna enfrentava problemas nos contratos com 
a McLaren. Mesmo assim continuou patrocinado pelo 
Banco Nacional. “Então, ele fez uma visita ao camarote 
da instituição, em Interlagos, e diante dos convidados 
mostrou sua gratidão pelo apoio e chegou a chorar”, 
conta Klein, enfatizando o valor do compromisso que 
associa o atleta à marca.

Segundo o professor, mais desenvolvido é o mar-
keting esportivo que captura a emoção do esporte e a 
transforma em uma via de aproximação entre marca e 
consumidor, entre empresa e cliente.

A opinião é compartilhada pelo publicitário Fabio 

Kadow, especializado em gestão de marketing esporti-
vo, titular do blog Jogo de Negócios, dedicado ao tema. 
“Ainda temos muito que evoluir nessa área, mas já exis-
tem indícios de um amadurecimento, como a criação de 
setores de relacionamento em estádios como o Palestra 
Itália e o Morumbi”, observa. “O setor Visa no Palmeiras, 
por exemplo, acaba com o inconveniente do cambista, 
estimula a compra com o cartão e, ainda, constitui um 
espaço privilegiado para relacionamento.”

Kadow adverte que a sofisticação dos negócios do 
marketing esportivo depende também de uma reedu-
cação dos veículos de comunicação, acostumados a 
sabotar os patrocinadores diretos de clubes e entidades, 
seja pela edição de imagens, seja pela censura aos 
nomes das empresas durante as transmissões. Segun-
do o estudioso do tema, a Copa do Mundo no Brasil 
deve gerar bons negócios, inclusive para as empresas 
nacionais, mas o principal benefício do evento será o 
aprendizado dos brasileiros nessa área.

M&M Especial — Qual estratégia deve ser utilizada 
pelos profissionais da área no estabelecimento de 
novos negócios? 

Renata — O profissional tem de estar antenado e, 
claro, manter um bom network! Eventos como a Socce-
rex são um exemplo de como a rede de relacionamentos 
é importante. Isso vale particularmente para o Brasil, 
onde muito acontece pelo boca-a-boca.

 
M&M Especial — Qual a importância do marketing 

para o mundo do esporte hoje? 

D
iv

ul
ga

çã
o

Prof MKT pg30a33   32 18/3/2009   14:16:49

Text Box
Foto

Text Box
ROCH, Renata. Esporte, negócio ainda pouco explorado. Meio & Mensagem Profissional de Markerting, p. 32, 30 mar. 2009.




