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DESTAQUE FUTEBOL

Lúcio Távora/Futura Press

Fanática, torcida
do Bahia comemora
volta ao primeiro
escalão do Brasileirão
depois de sete anos

ESTÁDIO LOTADO

18,6 mil
foi a média de público
do Bahia na Série B do Brasileiro
este ano, número que o colocaria
na sexta posição entre os
times da primeira divisão.

RECEITA POR JOGO

R$ 8,1 mi
foi a arrecadação do clube baiano
com as partidas na segunda
divisão deste ano, montante
que o deixaria atrás apenas
de Corinthians e Fluminense
se estivesse na Série A.

VERBA PARA 2011

R$ 20 mi
é o orçamento previsto para
a temporada do próximo ano,
quando voltará à disputa da
primeira divisão do Campeonato
Brasileiro após sete anos.

Fábio Suzuki
fsuzuki@brasileconomico.com.br

Após sete anos fora da primeira
divisão do Campeonato Brasi-
leiro, o tradicional Esporte Clu-
be Bahia, campeão nacional em
1988, volta à elite do futebol
com perspectiva de aumentar
em até 40% sua receita ao longo
do próximo ano. A projeção
deve-se à maior visibilidade que
terá por disputar a Série A, pri-
vilégio que o time baiano pre-
tende aproveitar para aproxi-
mar seus torcedores do clube
com ações de marketing e para
valorizar os patrocínios.

Em agosto deste ano, o Bahia
lançou o programa Torcedor
Oficial para realizar ações de
relacionamento com os fanáti-
cos pelo clube como promo-
ções, viagens com a delegação
em jogos fora de casa, visita aos
jogadores durante os treinos,

descontos nas lojas oficiais e
maior facilidade para adquirir
ingressos para as partidas. Em
quatro meses, a iniciativa já
conta com dois mil torcedores
cadastrados, e a expectativa é
encerrar a próxima temporada
com cerca de 10 mil sócios.

“Passamos a adequar um or-
çamento para cada setor e hoje
trabalhamos em um ambiente
mais sadio economicamente”,
afirma Sacha Mamede, diretor
de marketing do Bahia, ao co-
mentar a reviravolta na admi-
nistração do clube após Marcelo
Guimarães Filho assumir a pre-
sidência do time há dois anos.
“É uma pessoa jovem e que en-
carou o Bahia como uma em-
presa”, diz Mamede.

Valorização
Na temporada em que voltará a
disputar a primeira divisão do
Brasileirão, o clube trabalhará

com um orçamento de R$ 20
milhões. Nesse montante, es-
tão incluídos o novo contrato
de patrocínio com a OAS Em-
preendimentos, cujo valor teve
valorização entre 30% e 40%
em relação à verba deste ano,
que não foi divulgada. O Bahia
ainda não decidiu os novos va-
lores dos ingressos para a tem-
porada de 2011, mas afirma que
está avaliando um aumento
por voltar a fazer parte da elite
do futebol nacional.

Nova casa
Devido ao fechamento da arena
Fonte Nova, que está sendo re-
construída para sediar jogos da
Copa do Mundo de 2014, o clube
baiano tem mandado seus jogos
no estádio Pituaçu, fato que re-
duziu a arrecadação do time
com as partidas. “Mas já esta-
mos negociando com o Poder
Público a realização de nossos
jogos novamente na Fonte
Nova, assim que a arena ficar
pronta”, diz Mamede. ■

De volta à elite, Bahia espera
aumento de 40% da receita
Clube baiano vai aproveitar maior visibilidade da Série A para lucrar com ações de marketing

Time renovou
contrato de
patrocínio com a OAS
Empreendimentos
com valorização
de até 40%
em relação à verba
obtida este ano

Apesar de ser uma instituição
financeira de Minas Gerais, o BMG
expõe sua marca em pelo menos
outros cinco estados. Além dos
quatro maiores clubes de futebol
mineiros, Atlético, Cruzeiro,
América e Ipatinga, o banco
é patrocinador do Flamengo,

no Rio de Janeiro; do São Paulo,
em São Paulo; do Coritiba,
no Paraná; Atlético Goianiense,
em Goiás; e do Sport e do Santa
Cruz, em Pernambuco. A
instituição informa que “faz
questão de apoiar atletas e
equipes das mais variadas

modalidades”. No entanto,
a iniciativa em investir em times
de outros estados estaria ligada
à estratégia de reforçar os
negócios em crédito consignado.
Contatado, o BMG não quis
dar entrevista sobre as ações
de marketing em futebol. F.S.

BMG expande atuação por meio do esporte
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