


Brasil , apesar do rótulo de "país do futebol", tem em seu 
histórico conquistas nas mais variadas modalidades espor
tivas. O mercado do esporte, considerado um dos mais pro
missores da economia mundia l na atualidade, aquece-se a 
cada dia no Brasil com a proximidade da Copa na África do 
Sul e a confirmação da Copa do M u n d o em 2014 no Brasil 
e da Olimpíada no Rio de Janeiro, em 2016. O País come
ça, então, a se organizar em busca dos recursos necessários 
para abrigar esses dois grandes eventos, que representam 

uma oportunidade histórica de negócios nos setores de turismo, infraestrutu-
ra, lazer e entretenimento, entre muitos outros. 

Empresas de diversos segmentos já estão de 
olho nesse filão. Patrocinar o esporte sempre 
foi um ótimo negócio no mundo inteiro, mas as 
fatias de verbas publicitárias destinadas ao que 
passou a se chamar marketing esportivo estão se 
tornando cada vez mais significativas. Não é por 
acaso. O investimento no esporte confere credibi
lidade à imagem da empresa, que fica associada 
a algo que, geralmente, é encarado pelas pesso
as com muita paixão, seja por um atleta, por um 
clube de futebol ou por determinada modalidade 
esportiva. O brasileiro é apaixonado por esporte e 
tem orgulho dos seus ídolos, que, quase sempre, 
percorreram trajetórias difíceis e têm histórias de 
superação. Garra, vontade, vitória, determinação, 
conquista... Quem não quer associar a sua marca 
à imagem de um campeão? 

A indústria esportiva brasileira representa cer
ca de 1,7% a 1,9% do PIB (Produto Interno Bruto) 
e gera 300 mil empregos. De 1999 a 2005, o PIB 
brasileiro do esporte avançou 11,8% ao ano, se
gundo levantamento do canal SporTV. O setor 
engloba patrocínios, comercialização de direitos 
federativos de atletas, licenciamentos, cotas de 
TV e promoção de eventos. 

A corrida empresarial pelo patrocínio no es

porte tem grande representatividade no setor. 
No Brasil, os investimentos em patrocínio ao es
porte - parte substancial do montante aplicado 
em marketing esportivo - totalizam 4% do mer
cado publicitário. Esse percentual chega a 8% 
nos Estados Unidos, país que lidera o ranking 
do PIB do esporte com cerca de US$ 235 bilhões. 
Segundo o Atlas do Esporte, a mídia eletrônica 
[rádio e TV] brasileira dedica 25 mil horas anu
ais aos esportes. Em termos de consumo, so
mos hoje o quinto mercado mundial, com uma 
movimentação em torno de US$ 10,4 bilhões, 
incluindo os mais variados produtos ligados ao 
esporte. Nossa população esportivamente ativa 
representa uma parcela de 63%, o que equivale 
a aproximadamente 120 milhões de pessoas dis
tribuídas em diferentes atividades esportivas, de 
acordo com dados da SporTV. 

Ao longo das últimas décadas, o esporte bra
sileiro alavancou a imagem de muitas marcas -
muitas das quais no setor financeiro e de meios 
de pagamentos. Não há quem não se lembre, 
por exemplo, do tradicional boné azul com a 
marca do Banco Nacional usado por um de nos
sos maiores ícones esportivos, Ayrton Senna. 
Quase 16 anos após a morte do piloto e a com-



pra da instituição financeira pelo Unibanco em 
1995, o nome do Nacional continua associado ao 
tricampeão mundial de Formula 1. Outros casos 
de sucesso que comprovam a força do marketing 
aliado ao esporte são o patrocínio do Banco do 
Brasil ao voleibol brasileiro, o apoio da Caixa 
Econômica Federal a esportes olímpicos, o pa
trocínio do Itaú à Seleção Brasileira de Futebol, 
entre outras promissoras parcerias. 

MARKETING ESPORTIVO 
E MARKETING DO ESPORTE 

O conceito de marketing esportivo originou-se 
na Grécia antiga. Naquela época, comerciantes já 
disputavam o direito de ter atletas para represen
tá-los em meio ao público. A comunicação se mo
dernizou e, nos Jogos Olímpicos da Alemanha, em 
1936, o COl fez a primeira experiência comercial 
com seus anéis olímpicos. 

No Brasil, a utilização do esporte como plata
forma de exposição de marcas intensificou-se na 
década de 1980, com o patrocínio da seguradora 
Atlântica-Boavista [atual Bradesco Seguros] ao 
voleibol brasileiro. Claudinei Santos, coordena
dor do Núcleo de Estudos em Negócios do Espor
te da ESPM, explica que o setor pode ser dividi
do em dois tipos de ação: marketing esportivo e 
marketing do esporte. O primeiro dá-se quando 
uma empresa atua junto de seu mercado-alvo por 
meio do patrocínio a um clube, a um atleta ou a 
um evento esportivo. "O marketing do esporte, por 
sua vez, é feito quando uma organização esportiva 
[um time] divulga a sua marca com o objetivo de 
ganhar maior visibilidade na busca de patrocínio 
e incentivos de empresas", diz. 

No passado, o marketing esportivo não passa
va de parcerias financeiras. Com o envolvimento 
da indústria esportiva em outros mercados, ca
minhos se abriram para que os anunciantes bus

cassem novos nichos. "A aposta das empresas 
na visibilidade de suas marcas também deve ser 
creditada à paixão do brasileiro pelo esporte", é 
o que afirma Thiago Scuro, especialista em ma
rketing esportivo da Trevisan Escola de Negócios. 
Ele explica que a exposição de uma marca na ca
misa de um clube chega a ser cem vezes maior 
do que em outro meio publicitário fazendo com 
que o marketing aliado ao esporte possa atingir o 
consumidor de maneira mais sutil e consistente. 

A GRANDE PAIXÃO 
Responsável pela metade (US$ 250 bilhões) do 

faturamento anual da indústria mundial do espor
te, o futebol movimenta no Brasil US$ 32 bilhões. 
A tradição do País se confirma no número de 
entusiastas da bola: 102 milhões de fãs. Das dez 
maiores torcidas do mundo, cinco são de times 
brasileiros, totalizando mais de 90 milhões de tor
cedores. Somado, o faturamento dos clubes com 
contratos publicitários poderá atingir a marca de 
R$ 300 milhões até o final de 2010, segundo o veí
culo de publicidade Meio e Mensagem. 

Focada nessa imensidão de potenciais consu
midores, a Visa - parceira global da Fifa até 2014-
apoia importantes campeonatos de futebol, como 
a Copa Libertadores, os campeonatos Brasileiro e 
Paulista, a Copa do Brasil e a Copa Sul-Americana. 
Para a Copa da África do Sul neste ano, a bandeira 
concentrou todas as suas promoções relativas ao 



evento no portal "Go Brasil". No site, sorteará 50 
viagens com direito a acompanhante para assistir 
a um jogo da Copa deste ano e mais de 5.000 car
tões pré-pagos temáticos com o contorno de uma 
bola no valor de R$ 100. Luis Cássio de Oliveira, 
diretor-executivo de marketing da Visa do Brasil, 
diz que o apoio a eventos esportivos de alcance 
mundial proporciona experiências em diferentes 
mercados e ativação de novos negócios. "O patro
cínio à Copa e à Olimpíada traz a possibilidade de 
agregar uma série de informações para alcançar 
nossos consumidores", avalia. 

A competição acirrada dos jogos da Copa já 
excedeu o gramado. Após 16 anos seguidos de 
patrocínio ao maior torneio de futebol do mundo, 
em 2006 a MasterCard foi substituída pela Visa, 
que, segundo estimativas, teria desembolsado 
cerca de US$ 170 milhões - cirra não confirmada 
pela bandeira. A troca resultou em um polêmico 
processo judicial da antiga patrocinadora contra a 
Fifa. Por fim, o órgão gestor da Copa aceitou com
pensar a MasterCard com o pagamento de US$ 90 
milhões e todos os processos nos Estados Unidos 
e na Suíça foram encerrados. 

Banco brasileiro patrocinador oficial da Copa 
da África do Sul, o ltaú firmou contrato com a Fifa 
tornando-se também a primeira empresa brasilei
ra a patrocinar a Copa de 2014. O banco terá ex
clusividade no uso da imagem dos emblemas ofi
ciais da competição. Nas cidades-sede do Brasil, 
poderá construir centros de hospitalidade e fazer 
ações promocionais nos estádios. A exposição se 

estende às placas de campo e ao material oficial 
de divulgação da Copa no País. Estima-se que o 
contrato seja de US$ 45 milhões, mas os valores 
não são confirmados pelo banco. 

O ltaú compra cotas em transmissões de fute
bol da TV Globo há quase 18 anos. Além da pu
blicidade em televisão, desde outubro de 2008 é 
o patrocinador oficial de todas as categorias da 
Seleção Brasileira de Futebol - seleção principal, 
olímpica, sub-23, sub-20, sub-17, sub-15 e sele
ções femininas. Sem valores divulgados, o con
trato vale até 2014 (inclusive durante a Copa no 
Brasil) e permite a aplicação de sua logomarca 
nos uniformes de treino, além da realização de 
promoções atrelando seus produtos à Seleção. "A 
cada ano que passava, percebíamos que o consu
midor identificava o ltaú como um banco muito 
ativo no patrocínio ao futebol. Então, vimos a 
oportunidade de confirmar essa sensação do tor
cedor", diz Fernando Chacon, diretor-executivo de 
marketing do ltaú. 

Vale lembrar que o risco também existe. A 
Hipercard - bandeira de cartões nascida na rede 
nordestina de supermercados Bompreço há mais 
de 20 anos e hoje pertencente ao ltaú Unibanco -
aproveitou o fato de dispor das mesmas cores do 
Náutico (vermelho e branco para estampar o uni
forme do clube de Recife durante a temporada de 
2009. Rebaixado para a segunda divisão do Cam
peonato Brasileiro, o time pernambucano perdeu 
o patrocínio em janeiro deste ano. 

Outro exemplo de aposta da notoriedade 
do futebol é o patrocínio do Grupo Santander à 
Copa Libertadores até 2012. Para se popularizar, 
o banco espanhol investiu, no ano passado, US$ 
20 milhões no mais importante torneio de futebol 
da América Latina. O apoio se configura no que 
os especialistas chamam de title sponsor, no qual 
o patrocinador agrega o seu nome ao do evento. 
Fernando Martins, diretor-executivo de Estratégia 



da Marca e Comunicação Corporativa do Grupo 
Santander Brasil, conta que o banco se apropriou 
do binômio futebol-emoção para criar o slogan 
"Copa Santander Libertadores: Nossa Paixão, 
Nossa Garra, Nosso Compromisso". Nas 138 par
tidas do torneio, o banco atingiu mais de 1 bilhão 
de espectadores, nos estádios e pela mídia. Nos 
países onde opera, aproveitou a marca Santander 
Libertadores para ações comerciais. Nas campa
nhas publicitárias, o banco nomeou Pelé o embai
xador da competição. 

Com crescimento médio de 20% ao ano, os pa
trocínios aos times brasileiros de futebol vivem 
um período aquecido. Ass im como havia feito em 
2009 na volta do jogador Ronaldo ao futebol bra
sileiro, quando estampou sua marca na popular 
camisa do Corinthians em um clássico contra o 
Palmeiras, a Visa repetiu o feito no mês passado. 
A bandeira aproveitou os holofotes da imprensa 
esportiva no retorno de Robinho aos campos bra

sileiros e expôs seu ícone go. Visa no uniforme 
do Santos em um patrocínio pontual em um jogo 
contra o São Paulo. Resultado: ambos os craques 
marcaram gol nas partidas e a marca do patroci
nador foi exaustivamente exposta pela mídia. 

GRANDES INVESTIMENTOS, 
GRANDES RESULTADOS 

A realização da Copa do M u n d o e dos logos 
Olímpicos - que agregam a Copa das Confe
derações e a Paraolimpíada - representa uma 
enorme responsabilidade para o Brasil. A in-
fraestrutura hoteleira, por exemplo, terá de se 
equipar para receber os 500 mil turistas espera
dos. As cidades-sede deverão movimentar um 
investimento - público e privado - da ordem de 
R$ 100 bilhões, incluindo recursos para trans
porte, segurança e turismo. 

Pesquisa da FIA (Fundação Instituto de A d m i 
nistração) aponta que 55 setores da economia 



serão impactados com os jogos. José Henrique 
Damiani, do Núcleo de Estudos em Negócios do 
Esporte da ESPM, diz que os eventos geralmen
te fazem o PIB dos países-sede ter um aumento 
de cerca de 1% no ano anterior a eles, bem como 
durante e posteriormente à sua realização. "Esse 
valor pode variar em função do nível de investi
mentos que um país pretende efetuar e do que 
realmente realiza, bem como do número de visi
tantes que consegue atrair", explica. 

Os negócios em torno da Copa já começam 
a esquentar. No entanto, Thiago Scuro, da Trevi-
san, diz que o maior desafio é planejar o legado 
que os eventos deixarão. O especialista cita o 
exemplo da Alemanha que, após a Copa de 2006, 
registrou aumento de 52% na receita de sua liga 
nacional. Devido ao surgimento de outros atra
tivos em torno dos eventos esportivos, a venda 
do ingresso, mesmo sendo a principal fonte de 
receita, teve queda de 17% na participação no tí-
quete médio gasto nos estádios. 

José Carlos Brunoro, consultor de negócios 
esportivos e ex-presidente da Comissão de Fu
tebol e Marketing Esportivo do Ministério do 
Esporte, aponta outro ponto fundamental para a 
Copa: a adaptação dos estádios brasileiros, que 
custará em torno de R$ 6 bilhões de reais. Ele 
questiona com quem ficará a administração fi
nanceira desses locais em cidades como Cuiabá 
após o término do evento. Scuro cita o planeja
mento adotado na Eurocopa de 2008, na Áustria 
e na Suiça, quando os estádios foram equipados 
com arquibancadas móveis. Terminado o cam
peonato, as estruturas foram transferidas para 
centros esportivos em outros locais. 

Parceira mundial da Fifa junto com Coca-
Cola, Adidas, Emirates, Sony e Hyundai, a Visa 
tem exclusividade na venda de ingressos das 
Copas e demais serviços financeiros do even
to. Para 2014, planeja fortalecer ainda mais sua 

marca por meio da implantação de seu sistema 
Passfirst nas arenas da Copa. A tecnologia faz do 
cartão de crédito não apenas um meio de paga
mento, mas o tíquete de acesso aos estádios. De 
novembro de 2007 - quando foi criado - a de
zembro de 2009, 400 mil ingressos foram vendi
dos no Brasil por meio do Passfirst, segundo a 
Outplan, empresa que desenvolveu a tecnologia 
com a bandeira. A iniciativa reduz os riscos de 
falsificação, evita filas e possibilita que os clubes 
criem programas de fidelização, uma vez que po
dem acessar o cadastro preenchido por torcedo
res na compra dos ingressos. 

Para a Olimpíada, calcula-se que a verba para 
a construção de instalações esportivas e obras de 
infraestrutura seja próxima de US$ 14,4 bilhões. 
Dados do Ministério do Esporte indicam que os 
jogos podem gerar até US$ 51,1 bilhões em negó
cios e incentivar a criação de 120 mil empregos até 
2016. Patrocinadora dos jogos desde 1986, a Visa 
renovou sua parceria com o COI (Comitê Olímpi
co Internacional) até 2020. O contrato preserva o 
seu direito de ser o único patrocinador de meios 
de pagamento, a utilização das marcas olímpicas 
em publicidade e o uso das marcas dos 205 co
mitês olímpicos nacionais e das suas equipes em 
todo o mundo. Desde o primeiro contrato com o 
órgão internacional, a bandeira já emitiu mais de 
21 milhões de cartões com os anéis olímpicos. Na 
edição brasileira dos logos, dez empresas parti
ciparão de um patrocínio projetado pelo COI em 
US$ 570 milhões. 

BONS RESULTADOS 
C O M OUTROS ESPORTES 

Embora grande parte das ações de marketing 
esportivo seja centralizada no futebol, devido ao 
seu alto índice de exposição midiática, outras 
modalidades - ainda que em menor escala - já 
despertam a atenção das empresas. 



Assim como a maioria das empresas estatais, 
a Caixa Econômica Federal direciona grandes vo
lumes de verba para o esporte. Com previsão de 
investimentos de R$50 milhões em 2010, a Caixa 
manterá patrocínio oficial ao Comitê Paraolímpi-
co Brasileiro e às confederações de ginástica e de 
lutas associadas, além de investir na Meia Mara
tona Internacional do Rio de Janeiro, na Maratona 
do Rio, na Volta da Pampulha e na São Silvestre. 
"Hoje, a Caixa é vista como uma instituição mais 
atuante, mais jovem do que há 15 anos. Temos 
esse reconhecimento graças ao investimento em 
esporte", diz Pedro Paulo Moreno, coordenador 
de marketing esportivo da instituição. 

O banco estatal também desenvolve pro
gramas sociais de formação e revelação de ta
lentos. No projeto Heróis Olímpicos, oferece 
palestras com ex-atletas, como Joaquim Cruz e 
Vanderlei Cordeiro de Lima para universidades 
e escolas. "Esses encontros resgatam exemplos 
positivos de medalhistas que venceram obstá
culos em suas vidas. É um incentivo para crian
ças e jovens", destaca Moreno. 

O apoio estatal prevalece nos esportes olím
picos. Nos logos de Pequim, em 2008, entre os 
277 atletas da delegação brasileira, 65% compe
tiam por confederações com patrocínio de com
panhias estatais ou de economia mista. Prova 
disso é uma das parcerias mais promissoras do 
esporte brasileiro: a do Banco do Brasil com a 
Confederação Brasileira de Vôlei (CBV), apoiada 
em todas as seleções desde 1991. 

A grande sacada para o apoio foi um relatório 
realizado pelo Research International, que mos
trou que a base de clientes do BB estava na faixa 
etária dos 50 aos 65 anos, enquanto a média de 
idade dos clientes do sistema bancário em geral 
estava entre 30 e 49 anos. O levantamento cons
tatou ainda que a imagem do banco estava ligada 
à tradição e à segurança, porém tais atributos po-

sitivos traziam consigo o conceito de uma institui
ção velha e pesada, ou seja, o BB precisava reju
venescer sua base de clientes. De outra maneira, 
estaria ameaçado de ver reduzida sua participa
ção de mercado. Uma pesquisa de opinião con
tratada pela instituição colocou o esporte como a 
atividade que mais interessava aos jovens. E, sur
preendentemente, o vôlei era a modalidade mais 
acompanhada na TV por estar associado a esforço 
coletivo, vitalidade e competitividade. 

Além do apoio financeiro e da exposição de 
sua marca no uniforme das equipes, o banco 
adotou o conceito de espetacularização das 
partidas, com distribuição de brindes e organi
zação da torcida. A imersão do BB nas seguidas 
conquistas do vôlei brasileiro resultou na que
da de 10 anos na faixa etária média dos clientes 
num período de sete anos. 

Em 1991, criou o Circuito Banco do Brasil de 
vôlei de praia - hoje o maior torneio do mundo 
na modalidade. "A elevação do nível do voleibol 
brasileiro, com a constante renovação de atle
tas e os excelentes resultados alcançados pelas 
seleções ao longo destes 20 anos, comprovam 
o sucesso de nossa estratégia e a superação 



dos objetivos iniciais do BB", diz Giselle Fratti-
ni , gerente-executiva da Diretoria de Marketing 
e Comunicação do BB. 

Com previsão de investir R$ 64 milhões no es
porte em 2010, o Banco do Brasil mantém patro
cínio às seleções brasileiras de futsal, à Confede
ração Brasileira de Ciclismo, aos iatistas Robert 
Scheidt e Bruno Prada, aos atletas Giba (vôlei) e 
Falcão (futsal), ao Instituto Gustavo Kuerten e à 
Escola de Vôlei do Bernardinho. No projeto E m 
baixadores do Esporte, o banco promove ações 
com ex-medalhistas olímpicos para os públicos 
interno e externo. 

O skate, modalidade em que o País ocupa a se
gunda posição no ranking mundial, com cerca 2,7 
milhões de brasileiros, será uma das investidas 
esportivas da Redecard neste ano. A credenciado-
ra patrocinará a Mega Rampa 2010, competição 
na maior pista do mundo realizada em São Paulo. 
A Travessia dos Fortes, principal prova de marato
na aquática do Brasil, que liga o Forte de Copaca
bana ao Forte do Leme no Rio de Janeiro, também 
receberá patrocínio da adquirente. 

Por meio da Lei de incentivo ao esporte - que 
prevê que empresas que declaram o imposto de 

renda pelo lucro real podem aplicar até 4% do im
posto devido em projetos esportivos aprovados 
uma comissão composta por representantes do 
governo e de do setor de e s p o r t e s , a Cielo apli
cou R$ 1,2 milhões em projetos esportivos volta
dos para área social, em 2009. 

Para este ano, a credenciadora firmou contra
to com a CBJ (Confederação Brasileira de Judô). 
A adquirente também apoia o Instituto Esporte 
& Educação, presidido pela ex-jogadora de vô
lei Ana Moser, que atende cerca de 8.000 jovens 
em atividades esportivas e socioeducativas. 
Também recebe verbas da empresa o Instituto 
Passe de Mágica, idealizado pelas ex-atletas da 
seleção brasileira de basquete Magic Paula e 
Branca. O projeto atua com crianças com idade 
entre sete e 15 anos, escolhidas segundo crité
rios socioeconômicos. 

No Rio de Janeiro, a Cielo destina recursos 
para a Fundação Gol de Letra, em seu trabalho no 
bairro do Caju, onde metade dos 56.000 morado
res são crianças e jovens com baixo Índice de De
senvolvimento Humano (IDH). Roberto Siggers, 
gerente de sustentabilidade da companhia, conta 
que o critério de seleção da Cielo prioriza iniciati
vas de médio e longo prazo que auxiliem na trans
formação social de comunidades em todo o País. 
"Os projetos fazem do esporte um meio para levar 
educação e melhorar a qualidade de vida de crian
ças em situação de risco social", diz. 

O Bradesco também investe no esporte por 
meio da formação de jovens e crianças em equi
pes de base de vôlei e de basquete. No Progra
ma A D C Bradesco Esportes e Educação, projeto 
desenvolvido em parceria com a Prefeitura M u n i 
cipal de Osasco (onde está a sede do banco), a 
instituição atende mais de 3.000 meninas. O pro
grama oferece benefícios como seguro de vida, 
plano de saúde e bolsa auxílio, exige matrícula e 
frequência no ensino regular. 



R U M O S DO NEGOCIO 
Seguir uma receita de sucesso para a prepa

ração dos eventos não é tarefa das mais fáceis. 
Mas os especialistas são unânimes em afir
mar que o Brasil deve aprender com os erros 
cometidos no Panarnericano de 2007, quando 
os gastos públicos para a realização do even
to excederam em 500% a previsão inicial . Além 
do mau planejamento, instalações esportivas 
que consumiram grandes quantias de dinhei 
ro, como o Estádio do Engenhão e o Parque 
Aquático Maria Lenk não estão adequadas para 
receber a Copa e as Olimpíadas. Logo, novos 
gastos serão necessários. 

Brunoro ressalta que, apesar de o mercado 
esportivo passar por um período de ascensão, o 
País ainda carece de departamentos estruturados 
e de profissionais qualificados na indústria do es
porte. "Com a entrada do Brasil no calendário dos 
grandes eventos, já estamos vendo um aumento 
na demanda de empresas por publicidade espor
tiva." O especialista esclarece que não só as em
presas, mas as próprias agências de publicidade 
terão de se preparar para trabalhar com o esporte, 
em razão das especificidades do negócio. 

Para aprimorar o projeto do Jogos Rio 2016, 
representantes do Comitê Organizador viaja
ram a Vancouver para acompanhar os Jogos 
Olímpicos de Inverno no mês passado. No Ca
nadá, apresentaram ao C O l um documento de
nominado Relatório de Progresso, que traça a 
evolução dos três níveis de governo em áreas 
como infraestrutura e segurança. 

No país pentacampeão do mundo, uma im
portante tarefa a ser cumprida pelas empresas 
interessadas no mercado do esporte é a quebra 
de monopólio do futebol no destino de verbas 
publicitárias. Espera-se que, com os Jogos, novos 
patrocinadores apostem na alta exposição das 
inúmeras modalidades do evento. 

As oportunidades são imensas, as cifras en
volvidas maiores ainda. O País terá, como nunca, 
chances de dar largos passos em modernização e 
mostrar ao mundo sua capacidade de organiza
ção. Vamos torcer! 

Text Box
Fonte: Cardnews Magazine, São Paulo, ano 15, n. 169, p. 28-37, mar. 2010.




