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No escritório da Guga Kuerten Participações, em Florianópolis, Rafael Kuerten, presidente da 
empresa, e o ex-tenista Guga Kuerten dividem a sala de trabalho. Guga não se tornou um 
empresário que toca o dia a dia da empresa, mas tem participado mais ativamente dos 
negócios da família. Depois que parou de jogar profissionalmente, em maio de 2008, tem tido 
mais tempo para as reuniões, costuma ir alguns dias por semana à empresa e dedica atenção, 
principalmente, ao direcionamento estratégico.  
 
"Antes, a gente ia atrás do Guga já que ele vivia mundo afora e nada aqui passa sem ele 
opinar. Mas hoje é ele quem vem para cá. Estuda aqui perto e passa de três a quatro vezes 
por semana no escritório", conta Rafael, irmão mais velho do ex-jogador. Aos 33 anos, 
completados em 10 de setembro, Guga estuda artes cênicas na Universidade Estadual de 
Santa Catarina, a cerca de um quilômetro do escritório. 
 
A Guga Kuerten Participações foi criada para administrar a carreira do tenista antes mesmo do 
seu estouro nas quadras, no fim dos anos 90. Era preciso se organizar àquela época para 
conseguir patrocínios para mantê-lo no circuito internacional. Em 1995, a empresa passou a 
gerir a sua imagem e marcas como Guga, Guga Kuerten e Guguinha. No início, era tocada por 
apenas três pessoas: Guga, Rafael e a mãe deles, Alice. Hoje está com 16 funcionários.  
 
A família não divulga o faturamento da Guga Kuerten Participações, mas só em premiação nas 
quadras em 13 anos de carreira internacional, Guga conquistou uma fortuna de 
aproximadamente US$ 15 milhões, segundo dados da ATP World Tour. Além da gestão da 
marca (licenciamentos) e da imagem (propaganda de produtos) do catarinense, o foco da 
empresa agora são também projetos de desenvolvimento do tênis: realização de eventos e 
patrocínios de uma nova geração de tenistas.  
 
Em junho, a empresa fez seu primeiro grande evento, a Semana Guga Kuerten, que reuniu 32 
mil pessoas em Florianópolis. A semana contou com um campeonato com 376 tenistas, treinos 
com Larri Passos (ex-técnico de Guga) e jogos-exibição com o campeão catarinense. 
Recentemente, a família Kuerten também passou a se dedicar ao patrocínio de novos atletas. 
"Hoje a gente põe dinheiro em garotos e clubes para desenvolver o tênis. Quanto mais tenistas 
e melhores, isso vai se refletir sempre onde? Quando você fala de tênis em quem você pensa? 
No Guga. É um investimento que retorna." Para Rafael, a Semana Guga Kuerten, que terá 
periodicidade anual, é "a cereja do bolo" da empresa. 
 
Os novos rumos do negócio se concretizaram há pouco tempo, mas começaram a ser traçados 
em 2006, quando Guga apresentava problemas no quadril e já havia a possibilidade de deixar 
as quadras. "Quando estava encerrando a carreira, Guga pediu que se pensasse numa maneira 
de a empresa ajudar a desenvolver o tênis, uma forma de tornar o caminho dos tenistas no 
Brasil mais fácil", explica Rafael. A família investe no Lira, tradicional clube de Florianópolis, e 
na academia de alunos de Larri Passos, em Camboriú (SC). "Hoje, a gente faz isso sem buscar 
o lucro, procurando só que novos atletas surjam, mas pode vir a ser um produto nosso no 
futuro", acrescenta.  
 
Outra frente são os licenciamentos. Em breve, a marca Guga estará associada a uma bebida 
"saudável", voltada para jovens. Hoje, tem parceria com a Grendene (papetes e chinelos); 
com a Lougge (óculos); além da Head (raquetes). Há dois meses foi encerrada a parceria com 
a Diadora (camisetas e tênis), segundo Rafael, devido à crise econômica. Um novo contrato 
em breve será assinado com outra marca. Fora isso, Guga é garoto-propaganda do Banco do 
Brasil.  
 
Rafael, de 35 anos, que já foi professor de tênis e sempre gerenciou a carreira de Guga, diz 
que a preocupação, contudo, é não ampliar demais a exposição. "O cuidado é não levar a 
marca a centenas de produtos e perder a identificação com o atleta. Quando o Guga era 
número 1 do mundo havia 20 empresas querendo se associar à imagem dele e sempre 
mantivemos 4. Já fomos assediados, por exemplo, por fabricantes de bebidas alcoólicas, que 



não têm nada a ver com o Guga", diz, acrescentando que não há um número pré-estabelecido 
de novos licenciamentos, mas que serão "poucos". 
 
Mesmo com a aposentadoria do tenista das quadras profissionais, Rafael diz que o interesse 
por licenciamentos se mantém crescente. "E continuamos a ter imagem e marca cara", 
observa, sem revelar números. Na edição 2009 do Prêmio Top of Mind, pesquisa feita pelo 
Instituto Mapa e pelo jornal "A Notícia", de Joinville, Guga recebeu pelo segundo ano 
consecutivo o prêmio que identifica "a pessoa que é a cara de Santa Catarina", uma das 
categorias especiais. 
 
Em outros negócios da empresa, há mudanças. Em julho, a família fechou a loja do Guga, 
aberta em 2005 em Florianópolis. A maior função do ponto de venda era mostrar os produtos 
e dar visibilidade à marca Guga Kuerten, criada no mesmo ano. "Mas a dor de cabeça foi maior 
do que imaginávamos. Contratamos bem, mas talvez o planejamento não tenha sido tão 
interessante. Preferimos recolher (os planos) porque ainda poderíamos dar muita cabeçada", 
diz Rafael. Também pesou o fim do acordo com a Diadora, que produzia a maior diversidade 
de produtos da loja.  
 
Nos últimos anos, os investimentos também foram redirecionados. Hoje, a família tem 
participação em empresa de software de games e de aluguéis, mas saiu em 2005 da Hantei, 
uma das maiores empresas de construção de Santa Catarina. "Saímos porque eu fui morar 
fora e era um negócio [mais particular] que eu tocava. E também porque ficamos na 
encruzilhada: a gente defende muito mais algo do que quer faturar com isso. Acredito que a 
cidade precisa de uma ordem no seu crescimento e isso me fez sair até mesmo do meu melhor 
negócio. Não acho que [as empresas] são os vilões, o problema é que não temos um 
planejamento [da cidade]." 
 
Para Rafael, o desafio da empresa é manter a imagem de Guga viva no longo prazo. "Não me 
interessa quanto eu quero faturar em 5 anos, mas em 50 anos. Quero que siga o exemplo da 
marca Pelé. Olha quanto tempo ele parou de jogar e segue sendo uma marca sólida. O Pelé e 
o André Agassi (ex-tenista americano) sempre souberam trabalhar muito bem (suas marcas)". 
 
O projeto de Guga nas artes cênicas, por enquanto, não deve se associar aos negócios. "É um 
projeto pessoal dele. Como irmão, acho muito bacana. Como presidente da empresa não tenho 
nenhuma visão nesse sentido. A primeira fase dele é tão grande, essa ainda não tem peso. 
Estamos falando de um ex-número 1 do mundo, que ganhou três Grand Slam". 
 
Oportunidades de capitalizar a novidade até surgiram. "Quando ele passou no vestibular 
tivemos muitas empresas de ensino [faculdades, cursinhos] querendo fazer parcerias". Por 
enquanto, seguindo os cuidados com sua exposição, Guga não fez nenhuma. 
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