




ção em peças publicitárias de produtos 
da empresa- Ronaldo anuncia de creme 
de barbear a medicamentos genéricos 
-, os ídolos corintianos têm presença 
frequente em eventos e ações de marke
ting da patrocinadora, que tomou gosto 
pelo investimento no futebol - além do 
Corinthians, está presente nas camisas 
de Flamengo, Botafogo e Goiás. 

"Se você considerar que a torcida 
do Corinthians reúne 25 milhões de 
pessoas, dá para entender por que se 
paga tão bem para expor uma marca 
em qualquer ponto da camisa, mesmo 
que seja debaixo da axila", exemplifica 
José Carlos Brunoro, diretor-geral do 
Pão de Açúcar Esporte Clube (PAEC) e 
executivo com larga experiência em 
gestão esportiva no Brasil, inclusive 
em modelos de cogestão, como o de Par-
malat e Palmeiras, na década de 1990. 

Entre direitos de transmissão dos 
jogos, patrocínios e negociação de joga
dores, estima-se que os clubes brasilei
ros de primeiro nível consigam auferir 
de R$ 70 milhões a R$ 100 milhões por 
temporada. "Existem recursos dispo-

leiros arrecadem entre R$ 30 milhões e 
R$ 40 milhões ao ano com a exposição 
de marcas no uniforme. Alguns grandes 
patrocinadores, como o Banco BMG, 
presente em equipes como Cruzeiro, 
São Paulo, Atlético-MG e Flamengo, 
por vezes e v i t a m 
comentar seu inves
timento em marke
ting esportivo. 

Clubes com tor
cidas relativamen
te menores, como 
o Fluminense, com 
cerca de 3 milhões de 
torcedores, podem 
também despertar 
grande interesse de 
patrocinadores. Des
de 1998, a Unimed-
Rio é parceira do clu
be, na mais longa associação entre uma 
empresa e um time de futebol em vigor 
no Brasil. "A escolha do Fluminense não 
foi acidental. É uma equipe com baixa 
rejeição, e a torcida tem o mesmo perfil, 
a mesma qualificação dos clientes da 

internos, na gestão do futebol", afirma 
Madruga. A Unimed-Rio afirma investir 
cerca de R$ 30 millhões por ano em ações 
de marketing esportivo. A principal é o 
patrocínio ao futebol do Fluminense, 
embora a cooperativa apoie também 

atletas de esportes 
aquáticos e a M a 
ratona do Rio. Des
de o ano passado, a 
cooperativa médica 
patrocina também 
o América-RJ, tra
dicional time cario
ca, há décadas em 
declínio esportivo. 
"Queremos ajudar 
a resgatar o clube, 
que é o segundo 
mais querido de to-
dotorcedor carioca", 

diz Madruga, lembrando que, quando a 
empresa iniciou a parceria com o Flumi
nense, o clube estava em crise, na Série 
B do Campeonato Brasileiro - no ano 
seguinte, rebaixado, disputou a terceira 
divisão, da qual foi campeão. 

Unimed-Rio", explica o gerente de Ma
rketing da empresa, Mauro Madruga. 
O fato de o presidente da cooperativa, o 
médico Celso Barros, ser um conhecido 
torcedor do Fluminense ainda hoje le
vanta críticas de que a patrocinadora 
teria presença excessiva na política do 
clube, o que a empresa nega. 

"Existe uma estratégia de identifi
cação da marca com o clube - a Unimed 
está até nas bandeiras das torcidas. 
Mas não há ingerência nos assuntos 

níveis para que a vida dos clubes de 
futebol seja mais tranquila do que é. O 
problema é que muitas vezes a emoção 
prevalece sobre a razão, quando, por 
exemplo, um clube faz uma contratação 
além de suas possibilidades ou demite 
o técnico para tentar superar uma fase 
r u i m e precisa arcar com a rescisão", 
avalia Brunoro. 

Embora nem sempre os valores se
jam divulgados por empresas ou clubes, 
estima-se que os principais times brasi-



Além de um camarote para convi
dados no Engenhão, onde a equipe ca
rioca atualmente disputa seus jogos no 
Rio, a Unimed costuma envolver atletas 
do clube em ações sociais, como recen
tes visitas do atacante Washington e do 
volante Diguinho ao Hemocentro e do 
meio-campo argentino Conca, ídolo dos 
torcedores, a um curso de computação 
oferecido pelo patrocinador em u m a 
comunidade carente próxima à sede da 
empresa, na zona oeste da cidade. 

Madruga estima que o retorno mé
dio de visibilidade na mídia seja de R$ 10 
para cada real investido pela Unimed. 
"Em momentos de pico, como o da final 
da Taça Libertadores, disputada pelo 
Fluminense em 2008, essa relação entre 
investimento e retorno de 
imagem chega a R$ 45 para 
cada real investido", afirma 
o executivo. "De qualquer 
forma, o retorno tem de ser 
buscado no longo prazo, e 
é sempre de imagem. Não 
dá para saber quanto disso 
efetivamente se converte 
em vendas, em ampliação 
da base de clientes", diz Ma
druga, acrescentando que 
o investimento em marke
t ing esportivo precisa ser 
concebido de forma com
plementar a outras estratégias. 

"O market ing esportivo é muito 
bom para a exposição de marca, de 
imagem, mas não significa tanto em 
termos de conteúdo, no que diz respeito 
a planos e objetivos da empresa", diz 
o executivo. Apesar da dificuldade de 
mensuração de resultados concretos 
sobre as receitas da empresa, Madruga 
avalia que a exposição proporcionada 

pelo esporte foi fundamental para que 
a Unimed assumisse a liderança entre 
os planos de saúde no Rio de Janeiro 
desde o início da parceria com o clube. 
Em 1998, a empresa t inha u m a base 
de 264 m i l clientes e faturamento de 
R$ 278 milhões - no encerramento 
de 2009, a receita alcançava R$ 2,117 
bilhões, referente a uma base de 771 
m i l clientes. 

TRABALHO SOCIAL 
O caminho seguido por empresas co
mo Hypermarcas e Unimed-Rio no 
universo do futebol é o mais frequen
te - mas não o único. A presença de 
celebridades do futebol nos grandes 
clubes brasileiros, motivo de atenção 
constante de torcedores fanáticos, cer
tamente assegura ganhos de imagem 
quase imediatos aos patrocinadores. 
Há, contudo, empresas que decidem 
investir em atletas anônimos, de re
torno incerto. Quando o garoto Vagner, 
de 16 anos, goleiro das divisões de base 
do São Caetano, resolveu depositar um 
cupom no supermercado CompreBem 
para tentar a sorte em uma peneira que 
reuniria 72 m i l meninos com o mesmo 
sonho - o de se tornar profissional do 
futebol -, não percebeu que, naquele 
momento, o seu desejo começava a sair 



do papel, de umaforma que ele também 
não previa. 

Em 2003, após ir a campo, o jovem 
goleiro foi um dos 72 jogadores selecio
nados para integrar as categorias de 
base do Pão de Açúcar Esporte Clube, o 
PAEC, a agremiação da rede de super
mercados que, a partir de 2006, passou a 
disputar, profissionalmente, os torneios 
de acesso à primeira divisão do Cam
peonato Paulista. Paralelamente aos 
trabalhos intensivos em um dos quatro 
campos de treinamento do clube, Vag
ner se saía bem nos estudos. Próximo ao 
momento decisivo na vida de qualquer 
menino que sonha com o futebol, o 
goleiro recebeu u m a proposta: a em
presa pagaria uma bolsa equivalente a 
50% da faculdade que desejasse cursar 
e manteria sua ajuda de custo como 
atleta pelo período de estudos, para que 
ele pudesse se formar sem depender do 
esforço da família. Vagner trocou - não 
de vez - os gramados pelas salas de 
aula. Com a perspectiva de seguir na 
empresa, formou-se em educação física 
e, hoje, faz pós-graduação em Gestão 
Esportiva. 

Aos 23 anos, Vagner Cavalcante é 
superintendente de Futebol de Base do 
Pão de Açúcar, sendo responsável pela 
administração e 
logística dos jogos 
das categorias sub-
14, infanti l , juve
n i l e de juniores. 
"Aqui dentro, des
de que os garotos 
começam, sempre 
lembramos que é 
preciso ter um pla
no B. Mesmo um 
menino fora de sé
rie no futebol pode 

ir para o banco de reservas se não for 
bem na escola", conta Vagner, que hoje 
sonha "aprender sempre mais" para 
continuar a crescer como profissional 
de gestão esportiva. 

Ao criar uma identidade esportiva, 
o Pão de Açúcar, além de poder impri
mir um viés social próprio, temtambém 
as conquistas nos gramados e o retorno 

econômico como metas. "O objetivo es
portivo é chegar às primeiras divisões 
dos campeonatos regionais de São Paulo 
e do Rio, onde disputamos com a marca 
Sendas. Isso pode acontecer já em 2012 
- atualmente, estamos na segunda 
divisão nos dois estados", diz Brunoro. 
Pelo lado econômico, o Pão de Açúcar 
tem hoje quatro atletas emprestados a 
equipes que disputam o Campeonato 
Brasileiro: o volante Paulinho, titular 
no Corinthians; o zagueiro Bruno Uvini , 
reserva no São Paulo; o lateral direito 
Cleber, do Internacional; e o volante 
Paulo Roberto, do Guarani. Há também 
um atleta no futebol da Holanda e dois 
nos juniores do Porto, de Portugal. 

Quando um jogador do Pão de Açú
car é emprestado para um clube bra
sileiro de ponta, costuma-se repartir 
os ganhos com eventual negociação 
posterior do atleta para outras equipes. 
"O negócio do Pão de Açúcar é ganhar 
dinheiro com alimentos ou eletrônicos, 
não com jogador de futebol, de forma 
que esses recursos de negociações são 
sempre reinvestidos no próprio PAEC, 
para reduzir os custos da empresa com 
a iniciativa", explica Brunoro. 

Nos últimos anos, experiências co
mo as da rede de supermercados e da 

Red Bul l , outra 
empresa que de
cidiu pelo cami
nho mais lento 
do investimento 
em equipes pró
prias, têm colhi
do os frutos da 
associação com 
o esporte. "Em al
g u m momento, 
os dois enfoques 
- o do invest i 

mento em estrutura própria e o do pa
trocínio ao clube - pretendem entregar 
o mesmo objetivo: posicionamento da 
marca. A diferença é que, quando se 
parte para uma estratégia proprietária, 
a empresa passa a ter controle sobre 
todo o processo", diz Rafael Plastina, 
diretor de Market ing da Informídia 
Pesquisa Esportiva. 

Text Box
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