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O soccer, nome do futebol nos Esta-
dos Unidos, está literalmente nos pés de 
Kathryn Carter, a executiva de 39 anos 
que é vice-presidente da Soccer United 
Marketing, empresa responsável por su-
pervisionar os contratos de patrocínio, as 
vendas publicitárias e o marketing da liga 
nacional do país, a Major League Soccer.

Com uma equipe pequena e grandes 
ambições, ela fez o seu trabalho. Isso 
porque a MLS iniciou em março sua 14a 
temporada, dando uma resposta aos críti-
cos que diziam que o público de esportes 
nos EUA não sustentaria uma liga profis-
sional de futebol. Pois além da chegada 
da franquia de Seattle nesta temporada 
(os Sounders), a liga já prevê a entrada 
de times da Filadélfia em 2010 e de Por-
tland e Vancouver em 2011. A liga, que 
tinha oito equipes nos seus primórdios, 
já conta com 15.

Uma boa parte do sucesso pode ser 
atribuída aos esforços de Kathryn, que, 
desde que assumiu o cargo, em 2003, já 
atraiu 40 parceiros — como Volkswagen, 
American Airlines e Xbox — e lançou a 
plataforma de comunicação “Football, Fú-
tbol, Soccer, MLS”, um slogan certeiro que 
informa a todos que o fútbol da América 
Latina, o football da Europa e o soccer 
dos Estados Unidos possuem o mesmo 
significado na MLS.

Além disso, a liga já tem jogadores de 
mais de 50 países, incluindo o inglês David 
Beckham, que está emprestado para o 
Milan. Ele foi um fator-chave dentro da 
estratégia da liga. Em mais uma inovação, 
Kathryn auxiliou no lançamento, no mês 
passado, da plataforma Sum Digital Media 
Network, espaço digital no qual os com-
pradores de mídia e anunciantes podem 
focar a publicidade no futebol. Confira, a 
seguir, um bate-papo com a vice-presi-
dente da Soccer United Marketing.

Advertising Age — Como você planeja fazer 
dos EUA uma nação de amantes do futebol, 
da mesma maneira que o país tem amantes 
de basquete e futebol americano?
Kathryn Carter — A verdade é que nós 
acreditamos que essa nação já existe. Há 
milhões de fãs do futebol neste país, e 
muitos estão trazendo suas famílias a cada 
ano ou se envolvendo mais com o jogo. 
Os aspectos demográficos dos EUA estão 
mudando (com o aumento da população 
hispânica, principalmente entre os mais 
novos), e essa alteração ocorre em favor 
de esportes como o futebol.
 
Ad Age — Como está a MLS hoje? Sabemos 
que a liga está se expandindo, o Los Angeles 
Galaxy pode trazer David Beckham de volta e 
há poucos problemas que saltam aos olhos. 
Para quem está de fora, parece que as coisas 
estão caminhando bem.
Kathryn — Certamente é uma análise 
justa. A única coisa sobre a qual sou con-
servadora é quanto ao nosso plano fiscal 
e às perspectivas de crescimento. Mas, 
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se continuarmos a fazer o que estamos 
fazendo, sairemos da crise muito bem.

Ad Age — Como você encara o fato de que, 
enquanto o futebol segue extremamente 
popular entre os menores de 17 anos, per-
manece distante da popularidade do futebol 
americano profissional e colegial, bem como 
de basquete, beisebol, hóquei e da corrida de 
carros Nascar entre outros públicos?
Kathryn — Descobrimos que temos à 
disposição diversos trunfos que geram 
venda. O multiculturalismo é o maior 
deles. O futebol é o esporte número 1 dos 
hispânicos e, se alguém quer conversar 
com esse público, deve começar por aqui. 
Nosso foco está nesse público específico, 
bem como nos jovens de 18 a 34 anos.

Ad Age — Como você avalia o potencial do 
futebol na comparação com os outros es-
portes nos EUA?
Kathryn — Não é um desafio, porque não 
é uma disputa, como Coca-Cola contra 
Pepsi. Para nós há outros concorrentes, 
que são as ligas continentais e nacionais 
do resto do mundo. Vale lembrar que 
temos somente 14 anos e, neste período, 

há dados interessantes para quantificar o 
desenvolvimento, como o maior número 
de estádios, a expansão da quantidade de 
times e a própria qualidade do jogo. 

Ad Age — Como vocês estão medindo o re-
torno sobre o investimento?
Kathryn — Trabalhamos com nossos par-
ceiros para identificar o que é mais im-
portante para medir o sucesso, por meio 
de pesquisas terceirizadas e na internet. 
Os estudos costumam apontar que os fãs 
da MLS são extremamente passionais, 
e regularmente transpõem essa paixão 
para a liga e os parceiros corporativos dos 
clubes e das ligas.

Ad Age — Um jogo de futebol pode estar 
fora da lista de prioridades do consumidor 
neste momento. Como combater isso? Vocês 
divulgarão o fato de que levar uma família de 
quatro pessoas a uma partida é mais barato 
do que em qualquer outro grande esporte?
Kathryn — O ambiente econômico está afe-
tando todas as formas de entretenimento, 
e não somente o esporte. O valor médio dos 
nossos bilhetes é de US$ 20, o que é compa-
rativamente favorável. E os fãs sabem que 

podem levar suas famílias ao estádio e ter 
uma agradável noite de entretenimento.

Ad Age — De que maneiras inovadoras vocês 
estão tentando alcançar os consumidores, e 
quais as ferramentas que trazem os melho-
res resultados?
Kathryn — Usamos sites de redes sociais, 
como Facebook e Twitter, para nos comu-
nicar com os fãs. E as equipes possuem 
suas próprias redes sociais, como o Hous-
ton Dynamo (MyDynamo.net). Isso dá ao 
público uma forma exclusiva de interagir 
com seus atletas favoritos. Além do digi-
tal, estamos focados em marketing tradi-
cional. A nossa estratégia está em diversas 
frentes, como nos fazer presentes onde 
o jogo acontece, reduzir as barreiras de 
acesso ao jogo e oferecer oportunidades 
às crianças de todas as etnias para que 
cresçam acompanhando o jogo. 

Ad Age — Como a Sum Digital Media Network, 
nova rede de publicidade digital da Soccer 
United Marketing, atua nisso?
Kathryn — Não é tão diferente do mundo 
off-line. Existe uma força de vendas cen-
tralizada ajudando as empresas a navegar 
nessas águas da internet. No jogo do 
futebol, o consumidor médio acessa de 
seis a oito sites, como o MLS.com ou o 
Goal.com, para obter informações com 
diferentes pontos de vista. Ao mesmo 
tempo, o tamanho do público de cada 
um não garante uma grande escala, mas 
coletivamente está provado que se pode 
criar uma conversa bastante popular. E 
quanto mais fácil tornarmos a vida do 
anunciante, maior será o retorno.

Ad Age — Você deve ter analisado diversas 
estratégias de marketing e plataformas 
de comunicação ao longo dos anos. Por 
que adotou justamente a “Football, Fútbol, 
Soccer, MLS”?
Kathryn — Leva muitos anos para ter uma 
marca sua. É uma evolução de coisas nas 
quais tentamos e erramos, para ser bem 
franca. No fim das contas, descobrimos que 
o jogo está acima de tudo, não importa como 
você o chama. Tivemos que ter credibilidade, 
autenticidade e incluir todas as etnias.

Ad Age — É por isso que você esperou tanto 
para colocar patrocínios nas camisetas dos 
times?
Kathryn — Conversamos muito sobre isso 
no começo. Lamar Hunt (proprietário 
de um time) disse que, antes de tudo e 
sempre, precisamos estabelecer os times 
nas comunidades locais. Não negociamos 
a parte frontal da camiseta logo no início 
por causa disso. Outra questão é que a liga 
precisaria atingir um grau de maturidade 
para chegarmos a esse ponto. E levou 
quase 18 meses para que descobríssemos 
o modelo ideal para vender essa parte. 
Então, a estratégia é, primeiro, construir 
nossa credibilidade nos mercados locais; 
depois, seguir adiante com o resto.
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