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A vez das meninas
Traffic, com a Copa do Brasil, e Sport Promotion,  
com a Libertadores, investem no futebol feminino
Fernando Murad

A cada bom resultado dentro 
de campo, os mandatários do 
futebol brasileiro voltam a fazer 
promessas de dar a devida aten-
ção ao futebol feminino. Foi assim 
depois das medalhas de prata na 
Olimpíada de Atenas, em 2004, e 
de Pequim, em 2008, e também 
depois do vice-campeonato mun-
dial em 2007, na China. A pouco 
menos de dois anos do próximo 
mundial, que será realizado na 
Alemanha em 2011, o horizonte 
parece promissor. Tanto que 
Marta, três vezes eleita a melhor 
do mundo pela Fifa, estará em 
campo neste segundo semestre 
defendendo as cores do Santos.

Neste mês de setembro come-
ça a terceira edição da Copa do 
Brasil de Futebol Feminino, orga-
nizada pela CBF, que passa a ter a 
Traffic Sports como responsável 
pela comercialização do torneio. 
Já em outubro será realizada a 
primeira Copa Libertadores da 
América Feminina, uma iniciativa 
da Confederação Sul-americana 
de Futebol (Conmebol), com 
promoção da Sport Promotion 
e apoio da CBF, da Federação 
Paulista de Futebol (FPF), do 
Santos Futebol Clube e do Grupo 
Bandeirantes de Comunicação.

O principal objetivo das em-

presas é viabilizar comercialmen-
te os torneios e atrair a atenção 
do público, tanto nas transmis-
sões pela TV como nos estádios. 
“Queremos o grande público seja 
atingido, que ele entenda esse 
momento do futebol feminino 
e que a iniciativa privada e as 
emissoras de TV se envolvam. A 
Band entendeu que o momento 
é propício”, explica Osvaldo 
Marraccini, responsável pela área 
comercial da Sport Promotion. As 

transmissões serão realizadas em 
dias e horários diferentes para 
contemplar diferentes catego-
rias de telespectadores. A Sport 
Promotion tem contrato fechado 
com a Conmebol por três anos. 
“Não tem cabimento fazer um ano 
e deixar solto. O objetivo é que 
o torneio se concretize e tenha 
retorno, mas isso só vai acontecer 
se houver várias edições”, defen-
de Marraccini.

O torneio será realizado entre 

Copa do Brasil terá craques internacionais
A terceira edição da Copa 

do Brasil de Futebol Feminino 
terá pela primeira fez o apoio 
da Traffic Sports, que também é 
responsável pela versão mascu-
lina do torneio. A empresa tem 
contrato com a CBF até 2014. O 
modelo comercial é semelhante e 
inclui uma cota para o title spon-
sor e seis cotas de patrocínio. A 
competição terá início em 24 de 
setembro e a final está marcada 
para 4 de dezembro. O Sportv 
transmitirá as semifinais e finais. 
O valor total do evento está esti-
mado em R$ 3 milhões.

Existe a intenção de levar as 
semifinais e finais para cidades 

do interior de São Paulo e não 
para as praças dos clubes na dis-
puta. Segundo Eduardo Barrieu, 
diretor de marketing e comercial 
da Traffic Sports, a região é um 
mercado potencial para patroci-
nadores e inexplorada em termos 
de futebol, o que poderia ajudar 
a lotar os estádios. Dentre as 
cidades cogitadas estão Jundiaí, 
Bauru, Sorocaba e Presidente 
Prudente.

“A Copa do Brasil feminina 
tem a mesma atratividade da 
masculina, mas na mesma pro-
porção. Um fator positivo é que 
teremos as melhores do mundo na 
disputa. A presença da Marta fará 

diferença. Estamos trabalhando 
com empresas voltadas para o 
público feminino, como da área 
de cosmético, varejo e beleza. 
Entendemos que os jogos serão 
vistos por mais mulheres. As 
atletas de ouro do Brasil estarão 
por aqui”, diz Barrieu.

A competição terá 32 equi-
pes de todos os Estados. Como 
a competição masculina, ela 
é dividida em fases eliminató-
rias simples, com jogos de ida 
e volta. Classificam-se para a 
segunda fase os vencedores 
dos 16 confrontos diretos. Já 
estão confirmadas as equipes de 
Santos, Botucatu, Saad, Atlético 

Mineiro, Juventude e Sport. 
O destaque fica por conta 

das “Sereias da Vila”, que conta-
rão com as atacantes Cristiane 
— terceira colocada na última 
eleição de melhor do mundo da 
Fifa — e Érika, a meia Francielle 
e a goleira Andréia Suntaque, 
além da craque Marta. Todas são 
da seleção brasileira. 

A presença de Marta e Cris-
tiane foi viabilizada, além do 
aporte financeiro, pelo fato de 
suas equipes da liga norte-ame-
ricana, Los Angeles Sol e Chica-
go Red Star, respectivamente, 
estarem em férias durante o 
período da competição.          (FM)

os dias 4 e 18 de outubro nas 
cidades de Santos e Guarujá, no 
litoral paulista. A Bandeirantes, 
na TV aberta, transmitirá cinco 
partidas ao vivo (três do Santos 
na fase inicial, uma semifinal e 
a final), enquanto o canal pago 
BandSports exibirá oito partidas 

ao vivo e uma série de reprises. O 
plano comercial, negociado pela 
Band e pela Sport Promotion, 
contempla uma cota máster (que 
inclui naming right do torneio) e 
quatro cotas de apoio. Os valores 
de tabela são R$ 6,3 milhões e R$ 
4,3 milhões, respectivamente.

A primeira edição da Liberta-
dores para mulheres classificará 
a equipe vencedora para o inédi-
to Mundial de Clubes, ainda em 
estudo pela Fifa. Participarão da 
competição Santos, White Star 
(Peru), Caracas (Venezuela), 
Everton (Chile) e uma equipe 
boliviana ainda não definida no 
Grupo 1, com sede em Santos. 
O Grupo 2, com sede no Gua-
rujá, será composto por San 
Lorenzo (Argentina), Univer-
sidad Autónoma de Asunción 
(Paraguai), Deportivo Quito 
(Equador), Deportivo Formas 
Intimas (Colômbia) e Rampla 
Juniors (Uruguai).

Couromoda aposta no 
mercado internacional

Projeto Copa do Mundo África do Sul 2010: estande reunirá fabricantes de material esportivo

A Couromoda, famosa feira 
internacional de calçados, ar-
tigos esportivos e artefatos de 
couro, investe principalmente 
no marketing de relacionamento 
para atrair a atenção dos merca-
dos latino, asiático, europeu e 
norte-americano para sua próxi-
ma edição, em janeiro de 2010. 

Um desses movimentos é o 
projeto Copa do Mundo África 
do Sul 2010, anunciado re-
centemente. Trata-se de um 
espaço que concentrará as mar-

cas esportivas que patrocinam 
seleções de futebol de países 
participantes do torneio. Du-
rante a Couromoda, as marcas 
apresentarão sua linha com-
pleta de materiais esportivos, 
acessórios, camisas oficiais de 
seleções, uniformes, bandeiras 
e vários outros produtos alusi-
vos à competição. As novidades 
também serão disponibilizadas 
no site da feira.

Os esforços para divulgar a 
Couromoda no mercado interna-

cional, no entanto, começaram 
há um mês, quando foi lançado 
o Projeto Cônsules. A iniciativa 
conta com 24 representantes do 
setor de calçados que visitam 
lojistas para dar informações 
antecipadas sobre a feira e apre-
sentar pacotes de viagem, entre 
outras atribuições. “Vamos 
ampliar, qualificar e melhorar o 
relacionamento da Couromoda 
com o varejo, apostando muito 
na força do contato pessoal e 
na informação qualificada que 

estes ‘cônsules’ levarão”, expli-
ca Francisco Santos, presidente 
da Couromoda. 

Além disso, foi contratado 
um consultor em Milão (Philippe 
Versluysen) que visitará as cem 
maiores organizações compra-
doras de calçados. Esses grupos 
representam cerca de 50% do 
mercado europeu.

Outra estratégia é o investi-

mento em uma revista especial, 
com 32 páginas, que aborda 
moda e apresenta o alto padrão 
da produção brasileira. Serão 
16 mil exemplares, em inglês 
e espanhol, que chegarão dire-
tamente às mãos de diversos 
compradores em todo o mundo. 
O lançamento ocorreu na sema-
na passada, em Paris.

Arthur Quezada 
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Marta: melhor jogadora do mundo 
defenderá o Santos na Copa do Brasil
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