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Divulgação

Projeto de estádio corintiano será
avaliado para ter sua capacidade

aumentada de 48 mil para 65 mil pessoas

Reprodução

CIÊNCIA

Duas pesquisadoras brasileiras recebem
prêmio internacional de sustentabilidade
Janaína Accordi Junkes, doutoranda da Universidade Federal de Santa
Catarina, e Daniela Morais Leme, estudante da Universidade Estadual
Paulista de Rio Claro, estão entre os 20 vencedores do Green Talents,
prêmio do Ministério Federal de Educação e Pesquisa da Alemanha
para talentos científicos extraordinários no campo de pesquisa de
sustentabilidade. Elas concorreram com outros 234 jovens de 57 países.

SUSTENTABILIDADE

Walmart lança linha de pescados
com certificação internacional
A Noronha Pescados e a rede Walmart lançaram a primeira linha
de peixes certificados com o selo Friend of the Sea, principal certificação
internacional para pesca sustentável. As espécies do selo Sabores
da Amazônia são rastreadas por um sistema que contempla localização,
volume de pescado e o período de reprodução e desova. O recurso
faz com que o consumidor garanta a qualidade e a pesca sustentável.

Divulgação

O economista e comandante da
consultoria especializada em
esportes Novas Arenas, Ricardo
Araújo, acredita que ainda há
entraves no Brasil para o na-
ming rights. Comum em países
como os Estados Unidos, a es-
tratégia de marketing leva uma
empresa a patrocinar um está-
dio em troca do direito de bati-
zá-lo — a arena passa a usar o
nome da empresa e, em troca,
recebe uma quantia pré-deter-
minada em dinheiro.

Para o consultor, em vez de
visar ao lucro imediato, as em-
presas deveriam usar a estraté-
gia para estreitar a relação com
os torcedores e consumidores.

Como avalia a utilização
de naming rights no atual
cenário esportivo brasileiro?
O mercado brasileiro, além de
incipiente, padece da falta de
cultura do produto em si, o que
produz efeitos colaterais varia-
dos. Não me parece que o direito
de nomear um estádio seja uma
fonte de receitas expressivas
para os clubes (aqueles que pos-
suem arenas sob sua gestão), no
curto prazo. Entretanto, no mé-
dio prazo, existem oportunida-
des. A Copa de 2014 pode influir
positivamente nesse mercado,
não pela oportunidade de expo-
sição durante o evento, pois isso
a Fifa não permite. A exceção é
se a empresa for parceira global
ou local da entidade. Mas trará
um efeito positivo pós-evento.

Quais os desafios do país
para que essa prática se
torne usual e rentável para os
investidores, como ocorre nos
Estados Unidos e na Europa?
A falta de cultura tem gerado al-
gumas desilusões no mercado. De
um lado existem as empresas,
cujo único objetivo tem sido o de
obter mídia espontânea por meio
dos contratos de naming. E isso
no Brasil é muito difícil, pela re-
sistência da mídia e falta de cultu-
ra da imprensa em geral quanto ao

assunto. O estádio do Corinthians
nem saiu do papel e a imprensa já
se refere ao equipamento como
“Fielzão”, por exemplo. As em-
presas deveriam ter como obje-
tivo a utilização do naming para
efetivar um maior número de
ações de relacionamento com os
consumidores do clube parceiro,
aproveitando-se do fato de que
esses contratos normalmente
são longos, e com isso estreitar
seu vínculo de longo prazo com
esses torcedores. A obtenção de
mídia espontânea seria portanto
apenas um adicional.

A primeira iniciativa
no Brasil foi da Kyocera
com a Arena da Baixada.
Por que não deu certo?
Não deu certo porque a empresa
visou apenas mídia espontânea.
Com isso, todos perderam. A em-
presa não obteve o retorno que
imaginava, nem de exposição de
marca nem maior vínculo com os
torcedores, e o clube certamente
recebeu um valor de contrato
muito abaixo do que poderia, se o
negócio tivesse sido efetivado de
outra forma, e o mercado estives-
se desenvolvido. ■ F.S.

Nomear estádio
não garante
mídia espontânea
Para consultor, estratégia deveria ser usada
para estreitar relacionamento com consumidor

ENTREVISTA RICARDO ARAÚJO Consultor da Novas Arenas

“A Copa de 2014
trará um efeito
positivo neste
mercado não
imediatamente,
mas posteriormente

Text Box
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