


Não é de hoje que a Copa do Mundo se trans-
formou em um campo de batalhas renhidas en-
tre as grandes multinacionais do esporte. Em
1970, no México, o primeiro torneio transmitido
ao vivo para todo o planeta mostrou que o que
estava em jogo era mais do que a taça de cam-
peão. Na época, o mais nobre outdoor do evento
eram os pés dos craques, disputados a tapa, di-
nheiro e, por que não, trapaças pelas então lí-
deres Adidas e Puma. Para evitar uma guerra de
propostas sem limites, as duas alemãs (criadas
após uma briga entre irmãos e sócios) fizeram
um pacto surpreendente em que concordavam
em não patrocinar a maior estrela do Mundial.
Mas, na partida entre Brasil e Peru pelas quartas
de final, antes do apito inicial, Pele se abaixou
para amarrar o cadarço e o mundo inteiro pôde
ver em suas chuteiras o símbolo da Puma - que
teria oferecido ao jogador US$ 25 mil. "O nível
de exposição da marca foi inédito e assegurou
pedidos durante longo tempo", escreve a jorna-
lista holandesa Barbara Smit no livro Invasão de
Campo - Adidas, Puma e os Bastidores do Esporte
Moderno (Zahar Editora).

A quebra do "El Pacto Pele", como ficou co-
nhecido, é um dos lances históricos da guerra

do merchandising esportivo, que desde então
cresceu para muito além das botinas dos bo-
ieiros. A publicidade no futebol teve seu maior
salto a partir da década de 1990 e hoje envolve
quantias bilionárias em contratos de patrocínio
a jogadores, times e seleções. "O patrocínio es-
portivo movimenta US$ 40 bilhões no mundo,
e só o futebol absorve mais de 20% disso", esti-
ma Amir Somoggi, diretor de esportes da con-
sultoria Crowe Horwath RCS. Boa parte desse
dinheiro sai da conta das maiores fabricantes
de artigos esportivos para a das federações na-
cionais. A disputa pelo espaço privilegiado na
camisa das principais seleções é cada vez mais
acirrada e hoje praticamente se resume a três
marcas: Adidas, Nike e Puma.

As duas primeiras têm batido de frente, en-
quanto a terceira corre por fora. A pioneira Adi-
das, parceira da Fifa desde 1970, tem exposição
garantida na bola oficial e nos uniformes dos

s

árbitros da Copa. Na África do Sul, as três listras
estarão ainda nos uniformes de 12 seleções (o
dobro em relação à Copa de 2006) — incluin-
do o México, que abandonou a Nike por 60% de
aumento. Mas é com as favoritas Alemanha, Ar-
gentina ou Espanha que a empresa alemã espera



chegar à final para exibir sua marca a 2 bilhões
de espectadores. Ou com o garoto-propaganda
Kaká, que usará as chuteiras listradas na com-
petição. Contudo, vai ser difícil evitar o gosto
de derrota pela perda do patrocínio de décadas
da seleção francesa.

Os "Bleus" assinaram com a Nike o mais caro
contrato do tipo até hoje, no valor de US$ 63
milhões anuais, a partir de 201 r. Líder mun-
dial em artigos esportivos, a marca americana
começou a investir no futebol apenas em mea-
dos da década de 1990, mas apostou alto desde
o início. Fechou um contrato milionário com a
seleção brasileira e fez de Ronaldo, então me-
lhor jogador do mundo, seu garoto-propagan-
da. Mais tarde, comprou a inglesa Umbro, em
resposta à aquisição da Reebok pela Adidas.
Na Copa deste ano, a Nike estampará seu sím-
bolo nas camisas de dez seleçõçs, como Ho-
landa e Portugal. Além disso, dos 23 jogadores
convocados por Dunga, 14 são patrocinados
pela companhia.

Com um faturamento quase seis vezes menor
que o da gigante americana, a Puma investe prin-
cipalmente em equipes de menor expressão. "O
foco deles não é tanto a performance, mas com-
binar esporte com moda", explica Júlio Moreira,
consultor e professor de branding da Escola Su-
perior de Propaganda e Marketing (ESPM). A mar-
ca alemã patrocina quatro seleçÕes africanas que
difilmente chegarão à final. Seu principal trunfo
é o contrato com a seleção italiana, que foi esco-
lhida por ser um dos berços fashion no mundo.
Mas, se a Azzura repetir o desempenho da Copa
passada, ninguém deve reclamar.

Text Box
Fonte: Fora de Série, São Paulo, p. 20-22, maio 2010.




