
 

Quatro clubes de maior torcida de São Paulo dão fim 
a brigas, criam empresa para representá-los, fecham 
acordo com a Femsa e viram exemplo para o futebol 

a ficção ou na vida, é impossível forjar 
um herói sem que ele tenha passado por 
provações das qualidades que o torna 
especial. Também é difícil pensar em 

alguém que tenha se tornado digno de nota sem 
ter desempenhado algo relevante. Assim também 
é com os clubes de futebol: para que sejam fortes, 
é importante superar grandes adversidades. Bata-
lhas épicas, emoção e competição são alimentos 
para o esporte desde que ele existe, mas só agora 
os clubes brasileiros começaram a perceber o 
valor dessa história. Antagonismos fortalecem as 
marcas, mas podem ser um bom negócio se bem 
trabalhados comercialmente. 

A partida para essa nova linha de pensamen-
to no futebol brasileiro aconteceu em São Paulo. 
Curiosamente, o estado vivia um período de re-
lações conturbadas entre seus principais clubes. 
Cargas de ingressos, estádios, violência de torci- 

das e até a escolha de vestiários abalaram o diá-
logo entre as diretorias de Corinthians, Palmeiras, 
Santos e São Paulo. A situação ficou mais contur-
bada com o clube tricolor, a ponto de todos os ri-
vais terem desistido de mandar jogos no Morumbi. 

"O São Paulo paga pela sua competência. Eu 
não sou arrogante, sou competente. É engraçado 
que as pessoas, quando falam de um bairro bom, 
logo o classificam como elitista. É como se fosse 
preciso descer o nível para ser mais democrático. 
E nós não vamos descer de nível para nos igualar 
à mediocridade", diz o superintendente de futebol 
são-paulino, Marco Aurélio Cunha, 

Entre polêmicas, críticas trocadas pela im-
prensa e decisões como o afastamento do Mo-
rumbi, a ruptura entre eles parecia ser o próximo 
passo. Esse cenário fez com que os clubes come-
çassem a fazer encontros para promover a "paz". 
O primeiro foi um almoço promovido pelo presi- 
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dente santista,  Marcelo Teixeira, que 
marcou o início do armistício. 

Os primeiros tópicos debatidos pelos 
quatro presidentes foram a necessidade de 
um respeito entre os clubes e a importância 
de as diretorias servirem como exemplo 
para combater a violência entre torcidas. 
Pronto, eles estavam unidos. Daí a perceber 
que isso poderia gerar mais dinheiro foi um 
passo. 

Esse é o embrião que levou ao G4, 
grupo que reúne Corinthians, Palmeiras, 
Santos e São Paulo. A entidade é formada 
pelos quatro presidentes (Andres Sanchez, 
Luiz Gonzaga Belluzzo, Marcelo Teixeira e 
Juvenal Juvêncio), com um gestor ligado 
ao marketing de cada instituição. Juntos, os 
representantes definiram uma sede 
provisória (o escritório do Santos em São 
Paulo, na rua Turiassu), e prepararam o 
registro da marca do G4, que também 
obteve a formatação jurídica para funcionar 
como uma empresa. 

"O que o G4 fará pelo futebol brasileiro 
é histórico. Criamos estatuto, funcionamos 
como empresa. O grupo surgiu para 
estreitar a relação entre os clubes, mas 
ficou claro que podíamos trabalhar para 
trocar experiências, expor melhor as 
nossas marcas e ganhar dinheiro com isso", 
relata Marcelo Teixeira, presidente do 
Santos. 

Logo o G4 também criou metas. A entidade 
passou a buscar três parceiros comerciais para 
todos os clubes (uma cervejaria, um banco e uma 
empresa de telefonia), com expectativa de lucrar 
até R$ 260 milhões em cinco anos. O primeiro foco 
foi o setor de bebidas: houve concorrência entre 
Ambev e Femsa, que levou a melhor e terá uma 
linha de produtos licenciados de Corinthians, Pal-
meiras, Santos e São Paulo a partir de 2010. 

Temos mais dez marcas para fechar no curto 
prazo. O que antes era de um clube só, hoje 
comercializamos com facilidade por falarmos em 
nome de quatro marcas gigantescas", diz Teixeira. 

O lançamento oficial do G4 foi marcado para 
acontecer em São Paulo, em evento para anunciar 

a inédita parceria com a Femsa. A festa toda ficará 
sob responsabilidade da companhia de bebidas. 

"Esse é só o primeiro passo. Se juntarmos 
os quatro grandes paulistas, são 95% dos 
aficio-nados do estado. Podemos levar uma 
mensagem só a todos eles. e esse público é 
interessante para qualquer marca. Estamos 
criando um nicho novo", afirma Juvenal Juvêncio, 
presidente do São Paulo. "Não queremos mexer 
na seara de federações ou do Clube dos 13, mas 
precisamos ver o nosso lado. Vamos discutir 
muitos pontos, e tenho certeza que o futebol de 
São Paulo será fortalecido", diz Andrez Sanchez, 
mandatário do Corinthians. 

A busca por um incremento de receita 
atual-mente é o principal foco dos debates no G4. 
Mas os representantes também querem falar da 
atua-ção na federação local, de padronização de 
serviços, ações de combate à pirataria e até 
mesmo estabelecer diretrizes conjuntas de 
gestão. 



0 mais curioso é que esses encontros entre 
os diretores de clubes paulistas já haviam sido en-
saiados em 2005, com os representantes do ma-
rketing de Corinthians, Palmeiras, Santos e São 
Paulo. Eles começaram a pensar no G4 para for-
mar uma aliança para negociações de direitos de 
transmissão de suas partidas, mas a associação 
não tinha o apoio da presidência dos clubes. 

Enquanto o futebol paulista ainda tenta con-
solidar a retomada de investimento no modelo de 
união entre os clubes, a iniciativa já é replicada em 
outras partes do país. É o caso do Marketing FC, 
criado originalmente por times pernambucanos, 
mas que pretende agregar instituições do Nordes-
te e discutir ações de marketing para a região. 

No Paraná, Atlético-PR e Coritiba também re-
solveram limitar a rivalidade aos campos. A união 
entre os rivais é uma reação ao crescimento dos 
clubes paulistas no estado, sobretudo no interior, 
onde o Corinthians é dono da maior fatia de tor-
cedores (12,5%) e o Palmeiras ocupa a terceira 
posição (7,6%). Os "locais" Atlético e Coritiba têm 
9,6% e 7,5% dos adeptos fora da capital, em le-
vantamento feito pelo instituto Paraná Pesquisa. 

Se os dois paranaenses já começaram a con-
versar sobre ações conjuntas de marketing, como 
a realização de amistosos no interior do Estado, 
união é um conceito mais presente no dia-a-dia de 
outra grande rivalidade nacional. Guarani e Ponte 
Preta assinaram patrocínio com a Telhanorte em 
julho deste ano (três meses depois, a empresa e o 
time do Brinco de Ouro romperam por divergências 
na forma de pagamento). Depois, os dois clubes 
do interior de São Paulo fizeram acordo comercial 
com a companhia aérea Azul, que comprou inclusi-
ve o naming right do clássico entre eles. 

Nos dois casos de Campinas, a evolução 
das negociações foi facilitada pela presença das 
diretorias de marketing de Guarani e Ponte nas 
conversas. No fim, ambos conseguiram melhores 
acordos por trabalharem em conjunto. Eles já tive-
ram um mesmo patrocinador em cinco ocasiões. 

"Esse formato de busca de mercado devia 
ser muito mais forte no Brasil. Quando se trata 
de licenciamento ou de patrocínio, nosso cenário 
é desigual, e os laços são fracos em comparação 
com outros centros. Temos muitos campeonatos 
distintos e, por uma rivalidade histórica, é natural 
vermos os clubes defendendo seu lado. Mas isso 



faz com que eles acabem sempre sozinhos", diz 
Oliver Seitz, pesquisador do curso de indústria do 
futebol na Universidade de Liverpool. 

O exemplo mais claro do que pode ser feito 
para aproveitar uma união entre clubes é a lógica 
de venda das principais ligas esportivas dos Es-
tados Unidos. Por meio de um sistema de draft e 
teto salarial, essas competições prezam a manu-
tenção no equilíbrio de forças entre seus partici-
pantes. A estrutura valoriza o campeonato como 
produto em detrimento das franquias, que cedem 
suas imagens para todos os produtos da liga. 

"Comercialmente, isso é muito melhor. Além 
disso, nada mais justo do que comercializar a 
co-letividade. Esse é o princípio básico de vender 
a competição", opina Seitz. "O problema é que 
esse tipo de iniciativa surge no Brasil como uma 
forma de fortalecer os clubes maiores, quando o 
conceito básico de uma liga é uma distribuição 
mais por igual das receitas", completa o 
pesquisador. 

Criação de ligas, porém, não significa fazer 
só o marketing "coletivo". Em Boston, por exemplo, 
durante as finais da NBA de 2008, um dos maiores 
sucessos de venda foi uma camiseta com a es-
tampa "Derrote Los Angeles", em alusão ao rival 
do Celtics na decisão. Da mesma forma, os Lakers 
incentivaram seus torcedores a não usarem verde, 
cor do adversário, que acabou campeão. 

"Esse tipo de ação é muito bacana. A partir 
do momento em que os clubes trabalham e se res-
peitam, podem começar a brincar entre si. Todo 
mundo tem um amigo ou parente que torce por 
outro time, e explorar isso é fundamental para o 
marketing. Mas é importante que isso não incite a 
violência", pondera Eduardo Generoso, gerente de 
projetos esportivos da agência ESM. 

Num cenário mais propenso à união, ainda 
falta encontrar tim meio-termo entre brincadeira e 
provocação. Ao chegar a esse ponto, até as em-
presas olharão o esporte de outra forma. m\ 
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