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Diferente de outras empresas
que empregaram seus nomes ou
produtos aos times de futebol, o
Grupo Traffic lançou há cinco
anos seu próprio time no futebol
paulista com o intuito de formar
novos talentos e lucrar com as
negociações dos atletas para os
grandes clubes do Brasil e do
exterior. Denominado Despor-
tivo Brasil, a equipe disputou
seu primeiro campeonato pro-
fissional no ano passado e visa
deixar a quarta-divisão do esta-
dual de São Paulo neste ano.

“Nosso grande objetivo é a
formação de atletas como ser
humano. Contamos com peda-
gogos, psicólogos e nutricio-
nistas em nossa equipe e faze-
mos um trabalho educacional
com aulas e cursos de inglês”,
afirma Felipe Lobo Faro, dire-
tor de futebol do Grupo Traffic.
“Os outros clubes-empresas
trabalham com produtos. Nos-
sa marca não é para o consumi-
dor”, explica ele. O valor in-

vestido na equipe anualmente
não foi revelado.
Apesar do trabalho focado em
jovens de 13 a 20 anos, a compa-
nhia especializada em marke-
ting esportivo conta com uma
equipe de consultores e parte
técnica de fazer inveja a muitos
clubes grandes brasileiros. No
time estão Carlos Alberto Par-
reira, técnico campeão mundial
com a seleção brasileira em 1994
e atual comandante da seleção
da África do Sul, e os ex-joga-
dores Pita e Dario Pereyra.

Apesar do Grupo Traffic de-
ter os jornais Diário de São Pau-
lo e Rede Bom Dia, a intenção
da companhia é fechar uma
parceria de longo prazo para
estampar uma marca no uni-
forme do Desportivo Brasil.
Atualmente, a equipe conta
com um acordo com a Nike para
o fornecimento de material es-
portivo. “Mais que um patrocí-
nio, queremos um parceiro a
longo prazo para fazer ações que
não fiquem restritas ao time”,
comenta Faro. Segundo ele, o
contrato com a Nike é de três

anos com opção de ser prorro-
gado por mais duas temporadas.

Vínculo com a cidade
Nos primeiros anos, o Desportivo
Brasil ocupou uma sede provisó-
ria em Barueri, na grande São
Paulo. Mas com investimentos de
R$ 18 milhões, a empresa montou
um grande Centro de Treinamen-
to para sediar a equipe na cidade

paulista de Porto Feliz, a 100 qui-
lômetros da capital. E a escolha
não foi por acaso. “Quando ela-
boramos esse projeto, já sabíamos
que não íamos ocupar o espaço de
um grande time entre os torcedo-
res. A opção por uma cidade pe-
quena é pela maior facilidade de
se criar um vínculo do clube com
a comunidade”, esclarece o dire-
tor de futebol do grupo. ■

Sem marca, Traffic visa retorno
com negociação de jovens talentos
Empresa construiu um Centro de Treinamento de excelente estrutura para seu time, o Desportivo Brasil

Equipe de
consultores e
parte técnica são
compostas pelo
técnico Carlos
Alberto Parreira
e os ex-jogadores
Pita e Dario Pereyra

Além do Desportivo Brasil, o
Grupo Traffic investe também
em times do exterior. Desde
o ano passado, a companhia
mantém um acordo com o Estoril,
de Portugal, e avalia no momento
a aquisição total da equipe
portuguesa, que atualmente
disputa a segunda divisão do
campeonato local. “É mais que
uma parceria. Nós administramos
inteiramente o futebol deles
e serve de vitrine do nosso
time profissional”, afirma Faro,
ao comentar que o objetivo
é chegar à 1ª divisão do

Campeonato Português nesta
temporada. A negociação deve
ocorrer nos próximos meses.
Além do Estoril, a Traffic montou
há cinco anos o Miami FC, que
joga a United Soccer League
(USL), dos Estados Unidos.
O treinador é o ex-jogador Zinho,
que já atuou pela equipe, assim
como o atacante Romário. Outra
iniciativa da empresa é a parceria
com o time inglês Manchester
United, considerado um dos
clubes mais ricos do mundo,
em que há intercâmbio de jovens
atletas entre as equipes. F.S.

Grupo deve comprar time de Portugal

CASA PRÓPRIA

R$ 18 mi
é o montante investido pelo
Grupo Traffic na construção
do Centro de Treinamento
do Desportivo Brasil, situado
na cidade de Porto Feliz (SP).

Atletas do Desportivo Brasil
(vermelho) disputam partida no

campo do CT da equipe, na cidade
de Porto Feliz (SP). Local foi

inaugurado em 2009 com
investimento de R$ 18 milhões

Divulgação

Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 24 abr. 2010, Primeiro Caderno, p. 6.
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