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indústria do esporte é 
uma das que mais cres
ce no mundo. Movida a 
paixão, é impulsionada 
por cada gol de placa co

memorado nos estádios. No Brasil, 
a expectativa é das melhores com a 
chegada de empresas com expertise 
em marketing esportivo associada a 
eventos como a Copa do Mundo de 
2014 e as Olimpíadas de 2016. Não 
deve ser logo, mas espera-se que, ain
da que em menores proporções, dê-se 
o mesmo fenômeno observado, por 
exemplo, nos Estados Unidos, um ver
dadeiro oásis para atletas e agremia
ções das mais diferentes modalidades 
esportivas. Enquanto os bons ventos 
não sopram para todos os esportes 
nacionais, o futebol larga na frente. 
Em um Pais de torcidas apaixonadas, 

Além dos estabelecimentos próprios, 
a empresa é responsável pela gestão 
da loja do Museu do Futebol e ad
ministra lojas de grandes times. Em 
um ano importante para o esporte, 
a empresa está passando por uma 
minuciosa reestruturação. 

Em 2001, o Corinthians transferiu 
a administração da sua marca, a 
Poderoso Timão, para a Roxos e Do
entes. O resultado foi um golaço. Em 
cinco anos, de 2002 a 2007, o fatu
ramento foi multiplicado por cinco. 
Em 2009, houve um crescimento de 
6 0 % em relação ao ano anterior nas 
vendas de produtos licenciados do 
Corinthians nas mais de 70 lojas do 
Poderoso Timão e no site ShopTimão, 
administrado pela Netshoes. Foram 
mais de 800 mil peças comerciali
zadas no ano passado. Para o Corin-

MAIS QUE VESTIR A CAMISA: CHINELO, MOCHILAS, 

LIVROS, DVDS, BRINQUEDOS E ATÉ PRODUTOS DE CAMA, 

MESA E BANHO MOSTRAM A PAIXÃO DO TORCEDOR 

um nicho para o varejo está nas lojas 
que vendem as marcas dos times de 
futebol. Clubes como São Paulo e Co
rinthians investem pesado no setor. 

Foi-se o tempo em que o torcedor 
comprava apenas a camisa do clube. 
Hoje, a lista de produtos é cada vez 
mais extensa e vai de chinelos, mo
chilas, livros, DVDs, brinquedos a li
nhas de cama, mesa e banho, entre 
centenas de outros acessórios. Para as 
mulheres, cada vez mais cativas nos 
estádios, também há opções, como 
jóias, blusas, bichos de pelúcia e pe
ças intimas. Para os mais fanáticos, 
há também cuecas e tapetes de carro. 
Pioneira no conceito loja do torcedor, 
a Roxos e Doentes foi inaugurada há 
dez anos em um espaço de 30 metros 
quadrados no Shopping Light, em São 
Paulo. Hoje, a rede vende mais de cin
co mil itens e tem pontos nos prin
cipais shoppings da capital paulista. 

thians, 2010, o ano do centenário do 
clube, promete ser ainda melhor. E o 
torcedor não pode reclamar de falta 
de opções. Até mesmo um chip de 
celular foi lançado pelo time. O pro
duto, idealizado em parceria com a 
Titans Group, vai permitir ao torce
dor receber em tempo real alertas de 
gol, estatísticas do clube, histórias de 
clássicos ou a relação de jogadores 
escalados, além de um vasto con
teúdo exclusivo do Alvinegro, como 
toques de celular, imagens e vídeos. 
A partir deste mês, os torcedores po
dem adquirir o chip nas lojas. 

"Trata-se de uma importante ino
vação do Corinthians, que oferece 
um produto inédito e dá a chance do 
torcedor estar ainda mais próximo do 
seu time do coração", explica o presi
dente do clube, Andrés Sanchez. 

Outra boa jogada foi o lançamen
to de um kit de blusas do centenário, 



que é composto por oito camisas que 
representam a saga corinthiana des
de 1910. O kit já é um grande sucesso 
e lidera as vendas, atrás apenas das 
camisas oficiais. Mais quatro lojas, 
a maioria em shoppings populares, 
estarão abertas em breve. 

No São Paulo, a venda de produ
tos ligados ao gramado também vai 
muito bem, obrigado! O diretor de 
marketing do clube, Julio César Ca
sares, explica que um plano diretor de 
marketing foi traçado, cujo cronogra
ma vai até 2016 e inclui a abertura de 
uma grife. O tricolor paulista procu
rou ter menos lojas, mas em pontos 
mais sofisticados. Quatro shoppings 
nobres e a rua Oscar Freire, uma das 
mais aristocráticas do País, foram os 
locais escolhidos para abrigar a Sao 
Store - marca de roupas, jóias e aces
sórios, em parceria com a Reebok. 

"Demos um passo importante com 
o estabelecimento de uma filial no 
maior corredor da moda do País (rua 
Oscar Freire). As lojas foram instaladas 
em pontos estratégicos, em relação à 
nossa torcida. Não posso revelar valo
res, mas elas representam uma receita 
muito significativa para o clube. Só de 
camisas são vendidas 50 mil por mês 
em todo o Brasil", diz Casares. 

Na Sao Store, um dos itens mais ca
ros, e nem por isso de menor sucesso, 
é um anel de ouro com o escudo tri
color em rubis, brilhantes e diamantes 

negros, que custa cerca de R$ 5 mil. 
Mesmo com os negócios relacionados 
à venda de produtos indo de vento em 
popa, o diretor de marketing do São 
Paulo concorda que o Brasil, apesar de 
serconsideradoo "País do Futebol", ain
da está longe dos Estados Unidos e de 
países da Europa, nos quais a profissio
nalização do varejo dos clubes é lucrati
va. Um dos exemplos é o Barcelona, na 
Espanha, que tem um grande negócio 
e não para de crescer com a explora
ção de seu estádio e de sua marca. "O 
Brasil vai chegaria. A maioria dos times 
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nacionais ainda não faz como o São 
Paulo, que tem um verdadeiro plano 
de marketing. Por aqui, as ações de 
marketing ainda são muito pontuais 
e momentâneas", afirma Casares. 

Mundo afora, o esporte é uma 
paixão que rende lucro. Na déca
da de 1980, os americanos já eram 
considerados craques no assunto e 
contavam com apenas dez grandes 
patrocinadores - atualmente, são mi
lhares. Por lá, até canal esportivo de 
televisão investe na venda de produ
tos. Um exemplo é a ESPN Zone, uma 
espécie de shopping e restaurante do 
canal, que marca a presença da ESPN 
no mundo físico, com unidades em di
versas cidades americanas, incluindo 
uma extensa área de jogos e games. O 
vice-presidente do Instituto Brasileiro 
do Marketing Esportivo (IBME), Rafael 
Zanette, diz que, no Brasil, o futebol 

Pesquisa do Instituto QualiBest com cinco grandes 
equipes do futebol nacional mostrou que, quando 
o assunto é torcer, 54% dos brasileiros estão 
dispostos a gastar algum valor mensal com itens 
que envolvam o time do coração. E 60% se 
dizem satisfeitos com a oferta de produtos. Sobre 
a compra de produtos, uma constatação que 
não foge do esperado: a camisa do time lidera 
o ranking, representando 60% dos itens mais 
comprados. Em São Paulo, os corintianos são os 
que mais consomem: R$ 106,05 por mês. Entre as 
mulheres, a média desembolsada com produtos 
relacionados aos times é de R$ 66,61 mensais e 
as palmeirenses lideram os gastos com R$ 95,60 
por mês. Foram ouvidas 1.627 pessoas das cinco 

regiões do Brasil em janeiro deste ano. Todos 
têm acima de 18 anos e pertencem 
às classes A, B e C. 
Segundo a Associação Brasileira dos Lojistas 
de Equipamentos e Materiais Esportivos 
(Abraleme), o consumo de produtos ligados ao 
esporte cresceu a uma taxa média de 8% ao 
ano na última década. 0 diretor da entidade, 
Fábio Anauate, estima que, mesmo com a 
crise, 2009 teve um aumento de 12% nas 
vendas. Isso representa um acréscimo de R$ 
3,72 bilhões aos R$ 31 bilhões que o setor 
faturou em 2008. Desse total, 55% da receita, 
ou seja, R$ 17 bilhões, são provenientes de 
produtos ligados ao futebol. 
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ainda é o carro-chefe dessa corrida 
para se conseguir um lugar no pódio 
dos negócios esportivos. 

Segundo ele, do ano passado para 
cá, os patrocínios para os times das 
séries A e B tiveram um crescimento 
fenomenal. Grandes times, como o 
Corinthians, fecharam acordos mi
lionários. O clube pretende faturar 
R$ 8o milhões, sendo R$ 43 milhões 
deste total com patrocínios. Abolada 
do Flamengo não fica atrás: cerca de 
R$ 70 milhões. Além dos patrocínios, 
os times lucram ainda com o dinheiro 
arrecadado com os pagamentos pe
las transmissões de jogos feitos por 
emissoras de TV e com a venda de 
bilheteria, entre outras receitas. 

"Depois da Copa da África, a bola da 
vez é o Brasil. O mercado já sabe que 
os grandes investidores estão se movi
mentando. Hoje, até times de rugby já 
conseguem bons patrocínios. O Brasil 
também está para sediar uma feira in
ternacional de futebol. Os investimen
tos estão mais profissionais. O Corin
thians fechou com a Hipermarcas um 
contrato fantástico. O marketing espor
tivo está amadurecendo e as confedera
ções esportivas estão sabendo utilizar 
cada vez mais estas ferramentas", diz 
Zanette, acrescentando que o IBME foi 
fundado em 2007, com a intenção de di
fundir os conhecimentos de marketing 
esportivo como forma de desenvolver 
o esporte, gerando receitas. 

Uma das empresas que nasceu 
dessa paixão foi a Só Futebol Brasil, 
que vende pela internet. Flávio Be
retta, sócio ao lado do irmão, Felipe, 
conta que tudo aconteceu por acaso. 
"Quando iniciou o boom da internet, 
montamos o que hoje seria um blog, 
simplesmente para exibir aos amigos 
fotos das camisas que colecionávamos. 
Colocamos endereço e a galera come
çou apedir. Com o dinheiro da primeira 

venda, compramos a segunda camisa 
e assim foi começando. No início, não 
tínhamos a pretensão de abrir um ne
gócio", diz Flávio. 

Hoje, a empresa fatura entre R$ 33 
milhões e R$ 35 milhões por ano, tem 
55 funcionários e vende camisas de ti
mes para todo o mundo. Cerca de 3% 
do estoque vai para fora, com destaque 
para o mercado europeu. Flávio conta 
que já recebeu várias propostas para 
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franquear a marca e abrir lojas físicas. 
Mas, por enquanto, não quer mexer no 
time que está ganhando. 

Outra grife que está batendo um 
bolão é a carioca Liga Retrô, que, 
como o nome diz, aposta no passado 
para ganhar o coração e o bolso dos 
torcedores. A marca também surgiu 
na internet, há cinco anos. Em 2007, 
a primeira loja física foi inaugurada 
em Ipanema. Hoje, há uma no Bar-
raShopping e outra em Porto Alegre. 
Em junho, será aberto um ponto no 
Rio Sul, além de uma franquia em 
Brasília. Marcelo Roisman, diretor de 
marketing, prefere não falar em nú
mero de peças vendidas e nem em 
faturamento mensal, mas deixa claro 
que o passado é a alma do negócio: "o 
nosso consumidor se identifica com 
um produto que lembra a época do 
futebol-arte. Outro diferencial é que 
nossas camisas não têm propagandas. 
Hoje, as marcas dos patrocinadores 
são tão grandes que chegam a ofuscar 
os escudos dos times", conta Marcelo. 

Outro empreendimento desses no
vos tempos é o Museu do Futebol, no 
Pacaembu, cujo investimento foi de RS 
32,5 milhões. Desde setembro de 2008, 
o lugar virou um dos cartões postais de 
São Paulo. Em 2009, nada menos que 
367,8 mil pessoas passaram por lá. Não 
é à toa que o cronista e dramaturgo 
Nelson Rodrigues dizia que o Brasil é 
"a pátria de chuteiras". 

Considerada a maior loja de artigos de futebol do mundo e com cerca de 2 milhões 
de visitantes por ano, a megastore do Barcelona Futebol Clube, localizada em 
um complexo esportivo, é tão famosa que virou atração turística. Frequentada 
essencialmente por estrangeiros, a BFCBotiga, gerenciada pela Nike há cerca de 
um ano, oferece mais de 3 mil artigos do time, incluindo uniformes oficiais, livros, 
canecas, cadernos, roupas para recém-nascidos, camisetas comemorativas e até 
mesmo vestimentas para animais. 
Também estão disponíveis alguns itens da Nike, entre eles o uniforme da seleção 
brasileira. "Aqui, o cliente encontra absolutamente tudo o que é produzido com 
o lema do Barça. Da Nike, pode comprar somente as roupas mais vendidas", 
explica um vendedor. 
Os produtos são expostos em espaços únicos conforme sua categoria, facilitando, 
assim, a passagem do público, que é massivo. Um dos destaques da loja são 
as camisas oficiais, que podem ser customizadas ao momento, incluindo nome 
e número, e que custam cerca de R$ 100. "0 novo uniforme oficial do time está para 
sair e hoje vieram clientes que decidiram esperar alguns dias para comprar a versão 
mais atualizada", explica o funcionário, aturdido com a quantidade de clientes 
que lhe pede ajuda. 
Sob o lema "Mais que um clube", a megastore está localizada ao lado do mítico Camp 
Nou, estádio do Barcelona, em um complexo esportivo que inclui um museu, um mini 
estádio, uma pista de gelo e restaurantes. "Não sou fanática por futebol, mas tiramos 
toda a tarde para fazer turismo pelas instalações esportivas", comenta Zöe de Haes, 
turista belga. 
Os produtos oficiais do Barcelona também podem ser encontrados em outras seis 
lojas gerenciadas pela Nike por toda a cidade, mas em geral essas unidades contam 
apenas com os itens mais importantes da coleção oficial. Também é possível adquirir os 
artigos de forma on-line, com entrega em até cinco dias úteis. "Estou alojado ao lado 
da Sagrada Família, onde há outra loja. Mas preferi vir até aqui, pois queria ver toda 
a gama de produtos do time. Há mais opções para compra e foi mais fácil encontrar 
presentes originais", explica Michael Candau, visitante de origem francesa que saía 
da loja com quatro sacolas de compras. 
Com dificuldade, localiza-se um cliente de Barcelona entre a multidão de estrangeiros. 
Questionado por que vir até o Camp Nou para comprar artigos que podem ser 
encontrados em áreas mais centrais, o entrevistado responde: "Vou até as unidades 
do centro quando sei o que quero comprar. Porém, para escolher um presente ou 
quando estou em dúvida do modelo de camiseta que vou adquirir, venho até a 
megastore", comenta Pere Casals Marcet. Ele também aponta a atenção diferenciada 
dos vendedores, que conhecem bem a linha de produtos, como outra vantagem. 
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