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DESTAQUE MARKETING ESPORTIVO

EMPRESAS NO ATAQUE
Diferentemente da maioria dos grandes 
times do país, organizações oferecem 
excelente estrutura aos seus atletas 
e devem ocupar a elite do futebol brasileiro 
nos próximos anos

GRUPO PÃO DE AÇÚCAR SENDAS FUTEBOL CLUBE
Fundação
Maio de 2005 
Cidade-sede
São João de Meriti (RJ)
Onde joga
Arthur Sendas (Sendolândia)
Competição atual 
Campeonato Carioca - 2ª Divisão
Centro de Treinamento/Estrutura
Com área de 71 mil metros quadrados, possui três campos 
de futebol oficiais, arquibancada para mil pessoas, campo 
de futebol society, academia, duas quadras poliesportivas, 
consultório médico, piscina e departamentos de fisiologia 
e fisioterapia             

EMPRESA

FACULDADES UNIDAS DO NORTE DE MINAS

TIME

FUNORTE

Fundação
Maio de 2007
Cidade-sede
Montes Claros-MG
Onde joga
José Maria de Melo
Competição atual 
Campeonato Mineiro - Módulo II (equivale à 2ª Divisão) 
Centro de Treinamento/Estrutura
Abrigando todas as categorias, o CT conta com um campo 
de futebol (que se tornará um estádio para 20 mil pessoas), além 
de usufruir da estrutura da faculdade que dá nome ao clube, como 
academia, fisioterapia, médicos etc. Investe em outras modalidades 
também, como futsal, basquete, vôlei e atletismo      

Títulos
Campeonato Mineiro 2ª Divisão (equivale à 3ª Divisão) - 2008

EMPRESA TIME

RED BULL RED BULL BRASIL

Fundação
Novembro de 2007
Cidade-sede
Campinas-SP
Onde joga
Moisés Lucarelli (estádio da Ponte Preta)
Competição atual 
Campeonato Paulista - Série A3 (equivale à 3ª divisão) 
Centro de Treinamento/Estrutura
Em parceria com a estância Santa Filomena, em 
Jarinu (SP), o local disponibiliza alojamento, campos 
de treinamento e toda a estrutura que 
a empresa necessita no momento. Segundo a Red Bull, 
a construção de um Centro de Treinamento próprio 
não está descartada     

Títulos
Campeonato Paulista Série B (equivale à 4ª divisão) - 2009

EMPRESA TIME

Títulos
Campeonato Mineiro 2ª Divisão (equivale à 3ª Divisão) - 2008

EMPRESA TIME

Fábio Suzuki
fsuzuki@brasileconomico.com.br

“Futebol é business.” A frase ci-
tada pelo diretor de futebol do
Corinthians, Mário Gobbi, no
ano passado, revoltou apaixo-
nados pelo esporte e fez muitos
torcedores sentirem saudades
dos tempos de romantismo
dentro dos gramados. Entretan-
to, a expressão se encaixa per-
feitamente na nova era do fute-
bol que se constrói nesse início
de século: times cujos proprie-
tários são, exclusivamente, em-
presas. E o próximo fim de se-
mana pode marcar a chegada
desses clubes à primeira divisão
dos principais campeonatos es-
taduais do país levando para
campo marcas de varejistas e
produtos do mercado. O movi-
mento teve espaço com a apro-
vação da Lei Pelé que, entre seus
artigos, abria a oportunidade
para a criação de “clubes-em-
presas”. Mas após 12 anos da
norma em vigor, o que se vê são
as “empresas-clubes”.

Os principais exemplos desse
novo cenário são os investimentos
do Grupo Pão de Açúcar e da bebi-
da energética Red Bull. A empresa
de Abílio Diniz conta com dois ti-
mes no futebol brasileiro: o Pão de
Açúcar Esporte Clube (Paec), da
segunda divisão do Campeonato
Paulista, e o Sendas Esporte Clube
(Sec), da segunda divisão do
Campeonato Carioca. Ambas as
equipes estão na fase final dos tor-
neios e brigam pelo acesso à pri-
meira divisão nos estaduais com
grandes possibilidades de enfren-
tar times como Corinthians, Pal-
meiras, São Paulo, Flamengo e
Vasco já no próximo ano.

“O foco do projeto é o social.
Mas o futebol é um canal impor-
tante para mostrar o institucional
da empresa e cria oportunidades
paradivulgarasmarcas.Queremos
chegar à 1ª divisão para ter visibi-
lidade e tornar a iniciativa auto-
sustentável com a venda de joga-
dores”, afirma Fernando Solleiro,
presidente dos dois clubes do Gru-
po Pão de Açúcar, que investe
R$ 12 milhões ao ano nas equipes.

Empresas
chegam
à elite do
futebol
Campeonatos estaduais de 2010 marcam
a ascensão das “empresas-clubes”, que
investem em estrutura e jovens talentos
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A abertura para a iniciativa ocorreu 
com a aprovação da chamada Lei Pelé
(Lei nº 9.615, de 1998), que em seu 
artigo 27 trata da formação de “clubes-
empresas” como alternativa para as 
agremiações da bola terem um novo 
tipo de gestão de suas atividades 
e, consequentemente, eliminar suas altas 
dívidas. Hoje, 12 anos depois e a norma 
entrar em vigor, os principais clubes do 
país continuam com rombos de milhões 
de reais em seus caixas, e o principal 
movimento foi a entrada de grandes 
companhias no esporte formando as 
“empresas-clubes”

A abert
com a a
(Lei nº 

des 
o as 

GRUPO TRAFFIC DESPORTIVO BRASIL

Fundação
Novembro de 2005 
Cidade-sede
Porto Feliz-SP
Onde joga
Alfredo Chiavegato (municipal), em Jaguariúna (SP)
Competição atual 
Campeonato Paulista Série B (equivale à 4ª Divisão) 
Centro de Treinamento/Estrutura
Situado em Porto Feliz (SP), são 156 mil metros quadrados que 
abrigam sete campos de futebol, acomodação para 200 
pessoas, academia, centro médico, cozinha industrial, 
auditório para apresentações e aulas de línguas, sala 
de computadores e biblioteca               

EMPRESA TIME

GRUPO PÃO DE AÇÚCAR PÃO DE AÇÚCAR FUTEBOL CLUBE

Fundação
Dezembro de 2004
Cidade-sede
São Paulo
Onde joga
Pacaembu (municipal) e Rua Javari (Juventus)
Competição atual 
Campeonato Paulista - Série A2 (equival à 2ª divisão)
Centro de Treinamento/Estrutura
Área de 51 mil metros quadrados no bairro do Morumbi, 
em São Paulo, conta com quatro campos oficiais, um society, piscina 
aquecida, academia completa, ambulatório, fisioterapia, refeitório, 
alojamento para 60 atletas, salas de estudos e aulas de inglês      

Títulos
Campeonato Paulista Série B (equivale à 4ª divisão) - 2008

EMPRESA TIME

LEIA MAIS Grupo Traffic investiu
R$ 18 milhões na construção

do Centro de Treinamento de
seu time, o Desportivo Brasil.
Negociação de jovens atletas é
o foco da companhia no futebol.

Traffic deve comprar o
Estoril, de Portugal, ainda

este ano. Empresa mantém
um time nos Estados Unidos e
uma parceria com o Manchester
United, da Inglaterra.

Em entrevista exclusiva
ao BRASIL ECONÔMICO, José

Carlos Brunoro, da BSB, fala
da nova era que se constrói no
futebol brasileiro e da parceria
da Parmalat com o Palmeiras.

Para atrair torcida
Por sua vez, a Red Bull investe
no futebol brasileiro após expe-
riências no futebol austríaco e
americano e atualmente conta
com times também na Alema-
nha e em Gana. Denominado
Red Bull Brasil (RBB), o time da
bebida energética subiu de divi-
são no futebol paulista logo em
seu segundo ano no esporte, em
2009, e esse ano lidera a última
fase do torneio estando bem
próximo de mais um acesso no
torneio. Segundo a empresa, “o
objetivo é disputar os principais
campeonatos do Brasil e ter um
dos melhores centros de forma-
ção de atletas do país”. Para
atrair público aos jogos, a em-
presa leva escolinhas de futebol
às partidas e promove shows e
ações durante o intervalo dos
jogos para “dar ao torcedor mais
do que a experiência de uma
simples partida de futebol”.

Já o Funorte, da cidade de
Montes Claros-MG, leva o nome
da principal instituição de ensi-
no privado de Minas Gerais, a
Faculdades Unidas do Norte de
Minas, e também briga este ano
pelo acesso à primeira divisão
do Campeonato Mineiro em
2011. O curioso é que o time mi-
neiro nasceu dos bons resulta-
dos dos atletas do curso de Edu-
cação Física da instituição em
competições amadoras.

Projetos diferentes
De acordo com Rafael Plastina,
diretor da Informídia, especiali-
zada no retorno da exposição de
marcas em modalidades esporti-
vas, os objetivos das empresas
com os investimentos no futebol
são diferentes. “Os ganhos da
Red Bull estão mais ligados aos
resultados dentro de campo, en-
quanto o projeto do Grupo Pão de
Açúcar foca mais a formação de
atletas. Mas é claro que o investi-
mento em novos talentos pode
ser um negócio rentável”, avalia.

Apesar da rápida ascensão
das “empresas-times” no fute-

bol brasileiro, Plastina acredita
que esse não será um caminho
adotado por muitas empresas.
“Acho difícil haver uma corrida
das companhias pelo esporte.
Isso é pontual”, diz ele. “Não
são todos que conseguem pois
o investimento é alto e o traba-
lho árduo. As empresas vão in-
vestir mais em atletas do que
em times pois o retorno é mais
rápido”, afirma Solleiro.

Mas devido à estrutura dos ti-
mes e gestão diferenciada em-
pregada nos projetos, é uma
questão de tempo os times das
empresas chegarem à elite do fu-
tebol brasileiro. “A tendência é
que essas equipes ocupem os es-
paços dos times que não se pla-
nejam no futebol”, aponta Felipe
Lobo Faro, diretor de futebol do
Grupo Traffic. Esse movimento
será bom para mostrar a muitos
dirigentes de hoje o que é, de
fato, business no futebol. ■

Times do Grupo
Pão de Açúcar
podem obter acesso
à 1ª divisão nos
estaduais do Rio
e São Paulo e
enfrentar clubes
grandes, como
Vasco, Flamengo,
Palmeiras e
Corinthians no
próximo ano

“O time do RBB parece cansado e
permite a reação do Paec.” Este
seria o exemplo de uma narração
feita por profissionais da Globo na
transmissão de um jogo do time
Red Bull Brasil contra o Pão de
Açúcar Esporte Clube. As equipes
de marca, embora tenham
chances reais de subir para a
segunda e a primeira divisão,
respectivamente, do campeonato
paulista, serão citadas apenas
através de siglas na TV. “Isso já
é feito para denominar a equipe
do enérgetico na Formula 1,
sempre referida como RBR
[Red Bull Racing]”, diz o gerente
de comunicação da emissora,
Ricardo Frota. “Trata-se de uma
política editorial da empresa”.
A Rede Bandeirantes, embora
procurada, não respondeu
a reportagem sobre o assunto.
O fato é que a postura de

emissoras não incomoda as
empresas que investem nestas
equipes como estratégia de
marketing. A Red Bull diz que,
apesar da citação simplista na
Fórmula 1, a empresa não deixa
de ganhar exposição com a
veiculação da imagem da marca
durante as transmissões. Rafael
Plastina, diretor da Informídia,
consultoria especializada em
mídia e marketing esportivo, diz
que a Red Bull ganha visibilidade
como um patrocinador normal,
independente da citação. Além
disso, essa política das emissoras
pode não durar para sempre.
“Daqui a cinco ou sete anos,
pode ser que a relação da Globo
com os players mude, o que
obviamente dependerá da
evolução do esporte e da relação
com a empresa que ela negocia”.
Ruy Barata Neto e F.S.

Globo usará apenas siglas para citar equipes

Infografia: Alex Silva

Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 24 abr. 2010, Primeiro Caderno, p. 4-5.
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