
O LEGADO
DA COPA

Por que investir na compra
do Diário de S.Paulo?
Eu ainda acredito muito no meio jornal. Acredito muito
que o jornal vai ter seu espaço. Ele está sofrendo, do
mesmo modo que estão outras mídias convencionais,
após a entrada avassaladora da internet e o avanço
tecnológico que ela proporcionou. E ainda vai continuar
sofrendo por um tempo. Porém, vai encontrar seu lugar,
seu público, seus números, pois o consumidor, por mais
que esteja conectado, não vai pegar um computador
e sair com ele debaixo do braço. Já o uso da internet
pelo celular é mais para consultar serviços, ler e-mails

e outras ações similares. Fora isso, acredito muito na
mídia regional, o que faz com que a Rede Bom Dia de
jornais esteja sempre se expandindo.

Falando de Copa do Mundo, qual a principal
herança que o evento deixará para o Brasil?
Ao contrário do que muitos dizem, o grande legado não será
físico, como construções ou estádios mais modernos, que
é um dos assuntos mais comentados, mas, sim, cultural. A
Copa do Mundo de 2014 servirá para educar dirigentes,
imprensa, o público e todos aqueles que freqüentam o
meio do futebol, dos profissionais das diversas áreas aos
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torcedores, pois todo mundo terá que se esforçar para
oferecer um bom atendimento àqueles que vêm do exterior
para assistir ao Mundial. Teremos a missão de tratar bem o
turista e passar uma boa impressão para o mundo. Lembro
que na Copa da França, em 1998, o governo, temendo pela
fama por parte do povo de não fazer questão de tratar bem
os turistas, deu uma atenção especial a garçons e taxistas,
dois dos mais importantes prestadores de serviços aos
turistas. E deu resultado.

Como as marcas podem aproveitar para
ganhar visibilidade durante a Copa do Mundo, já
que as principais ações durante o evento serão dos
parceiros oficiais da Fifa?
Existem mil possibilidades. É evidente que os partners

" E o turista que vem para a Copa é o mesmo turista
que pode voltar outras vezes. É o consumidor do
futuro. Em qualquer grande país do mundo, o
turismo é um dos pontos mais valorizados. Pois
esse é o melhor dinheiro que entra no país, que
vai direto para as lojas, hotéis, restaurantes "

e sponsors da Fifa levam vantagem, pois terão mais
visibilidades, mas todas as marcas terão chance de agregar
suas campanhas ao Mundial. A Copa é um ótimo mote, e cria
uma grande receptividade por parte do consumidor, Há muitas
possibilidades de fazer um bom marketing de oportunidade
sem que para isso seja preciso usar a marca Fifa. Promoções,
lançamentos de produtos, eventos corporativos, desfiles; vai
depender da criatividade de cada um,

A Copa do Mundo é a maior audiência do esporte
mundial (a última, em 2006, na Alemanha, teve uma
audiência acumulada de cerca de 26 bilhões de
espectadores, contra 6 bilhões dos Jogos Olímpicos
de Pequim, em 2008). Além das cotas de patrocínio,
o que a mídia brasileira, um dos setores que mais
sofrem com as constantes crises, pode
ganhar com o Mundial?
Além de um incremento de receita pelos anúncios e cotas
gerados pela Copa, os veículos terão uma grande chance
de expandir negócios em todas as áreas em que atuam
comercialmente, mesmo com os anunciantes que não
estarão ligados à Copa, pois, naturalmente, eles terão uma

audiência maior, porém, do mesmo modo que respondi na
primeira pergunta, o legado cultural que eles irão receber
será tão importante quanto. Todos terão que respeitar as
regras. Aqui no Brasil, mesmo tendo aquelas coletivas de
imprensa após os jogos, quando as partidas terminam os
jornalistas entram em campo e vão atrás dos jogadores. Isso
não é permitido na maioria dos grandes torneios, A Copa
fará do futebol um espetáculo feito para ser respeitado por
todos, assim como é o teatro.

O Brasil é um país repleto de atrações turísticas e
belezas naturais, mas de fraca infraestrutura. Isso
pode atrapalhar o turismo
e, consequentemente, os investimentos e lucros
visando a Copa?

Sim. O serviço fora do eixo Rio-São
Paulo ainda é muito deficiente. Há
também a violência das grandes
capitais, que é amplamente divulgada
no exterior. Isso tem que ser mudado,
pois o Brasil realmente é um paraíso. O
turista que vem para a Copa é o mesmo
turista que pode voltar outras vezes, é
o consumidor do futuro. Em qualquer
grande país do mundo, o turismo é
um dos pontos mais valorizados, pois
esse é o melhor dinheiro que entra no

país, que vai direto para as lojas, hotéis, restaurantes. Por
isso sou contra só se falar em obra. Temos que falar em
serviços, O que precisamos não é estádio, mas sim acesso
aos estádios. Eu me preocupo muito mais com a educação
do povo do que com qualquer outra coisa.

E a Traffic, como se prepara?
Nós estamos trabalhando em comercialização em
diferentes segmentos, que é a nossa principal área dentro
do marketing esportivo.

Os Jogos Olímpicos de 2016, no Rio de
Janeiro, também estão no planos de vocês?
Por enquanto não, até porque nosso grande foco é o futebol.

Já que o senhor falou bastante em legado
cultural, vamos falar em legado esportivo. O
senhor acredita que os Jogos Olímpicos irão
ajudar no desenvolvimento dos demais esportes
no Brasil ou dificilmente algum dia deixaremos
de ter a mídia e os investimentos voltados quase
que todos para o futebol?
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Depende do Brasil. Para que isso ocorra, temos que começar
a nos preparar desde já nos mais diversos esportes, até
porque creio que o País não irá querer apresentar uma
Olimpíada bem organizada e, no campo esportivo, colher
resultados pífios. Por isso, acredito que a cultura esportiva
no Brasil irá mudar após os Jogos.

Mas já tivemos chances de mudar em outros
esportes, como no tênis, mas não soubemos
aproveitar o "efeito Guga"...
Verdade. Mas acho que o País não estava preparado
para receber um grande campeão como ele, e não soube
aproveitar seu carisma e sua imagem de vencedor. Agora
temos os Jogos Olímpicos como motivação.

Quais os principais investimentos da Traffic, hoje?
A formação de atletas de base dentro de nosso centro de
treinamento (a Academia Traffic de Futebol, em Porto Feliz,
interior de São Paulo), e o investimento em nossos três times,
o Desportivo Brasil (São Paulo), Miami FC (EUA) e Estoril
(Portugal), que consomem um alto nível de investimento.

E as parcerias com os times de futebol,
especialmente com o Palmeiras?
É de extrema importância para a Traffic, pois não é um meio
e, sim, um fim. Colocamos jogadores em diversos times do
Brasil, especialmente no Palmeiras, que é o nosso parceiro
formal. Com isso, além de auxiliar os clubes, queremos
desenvolver e valorizar os jogadores.

Além do direito de televisão, a bilheteria está começando
a virar uma importante fonte de renda para os clubes
brasileiros. Alguns também estão dando uma atenção
especial ao marketing e, por conta disso, algumas
cabeças melhores estão aparecendo no meio, mas a
negociação de jogadores realmente é a grande fonte de
renda no Brasil.

Em diversos setores da economia temos empresas
que não devem nada às grandes corporações
mundiais. Por que não temos a mesma relevância
em negócios no futebol, já que, pelo menos
dentro dos gramados, somos a grande referência
mundial do esporte?
Porque o futebol brasileiro é profissional dentro de
campo, mas muito amador fora dele. Aqui não existe
responsabilidade fiscal, não existe penalização para
dirigentes, Eles dirigem os clubes como torcedores
e fazem o que bem entender com aquele bem que
administram. No final da tarde, viram as costas e vão
embora, como se aquilo fosse um hobby. Para mudar esse
cenário, o dirigente, antes de ser torcedor, tem que- ser
administrador do seu clube. Tem que contratar executivos
profissionais e dar autonomia a eles, algo que não existe
por aqui. É um absurdo um dirigente que gasta o dinheiro
que não tem na contratação de um jogador apenas para
ganhar um torneio. Isso é uma total irresponsabilidade
se formos pensar pelo lado de gestão de empresas e de

Há intenção de desenvolver novas
parcerias no mesmo nível que existe
com o Palmeiras?
Sempre há, Não aqui em São Paulo, pois
não podemos gerar conflitos de interesses.
Além das parceiras formais, fazemos
negócios com qualquer clube. Atualmente
temos conversado bastante até com o São
Paulo, que sempre foi um clube fechado
nesse sentido.
Além do investimento em contratação e
negociação de jogadores, que alternativas
de marketing esportivo a Traffic vê, a curto prazo, como
interessantes para os clubes obterem lucro significativo?
Agora está surgindo o G4, uma espécie de Clube dos
Treze, fundado nos anos 80, só que por conta dos quatro
principais clubes de São Paulo. Isso pode criar muitas
ações positivas do ponto de vista de receitas alternativas.
Creio que o futebol vai crescer muito daqui para a frente.

recursos. Pegue outro exemplo, o de comercialização de
materiais esportivos. Quase todo o trabalho de marketing
e lançamentos é feito pelas fornecedoras, como Adidas,
Nike, Topper, não pelos clubes. Acho que até nisso a Copa
do Mundo pode ajudar a mudar esse cenário no País, à
medida que veremos o profissionalismo de dirigentes que
virão de fora.
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