
Esporte deve ser visto como entretenimento 
Teresa Levin 
 
O futebol e o esporte em geral só serão explorados como negócio em todo o seu potencial 
quando forem vistos como entretenimento. É o que pensa Rafael Plastina, diretor de marketing 
da Informídia Pesquisas Esportivas, um dos participantes do Footecon (Fórum Internacional de 
Futebol), realizado semana passada no Rio de Janeiro. O evento, que teve foco 100% 
profissional, contou com a participação de grandes nomes do mercado esportivo nacional como 
o técnico da seleção brasileira Mano Menezes e o jogador Ronaldo. Uma série de painéis 
concentrados no marketing esportivo foi promovida pela Trevisan durante os dois dias do 
encontro. 
 
Foi em um desses painéis, que teve como tema “Planejamento e avaliação de marcas no 
futebol”, que Plastina apontou de forma emblemática que, só quando o esporte for tratado 
como entretenimento, poderá ter todo seu potencial de marketing utilizado. “É fundamental 
aceitar isso e passar a tratar o tema dessa forma. O esporte de uma maneira geral é um dos 
melhores conteúdos para se inserir a marca ou o patrocinador, é um momento em que o 
consumidor está relaxado, se divertindo. Mas tem que ser encarado como entretenimento”, 
afirmou. No caso do futebol, deve haver outra mudança para o crescimento como negócio. 
“Não focamos na competição e sim nos clubes. Enquanto não se inverter essa relação vamos 
patinar como um carro com pneus carecas”, disse. 
 
De qualquer forma, ele acha que o esporte no País ingressou em um caminho sem volta no 
sentido da sua valorização como investimento de marketing.  “E a Copa do Mundo e as 
Olimpíadas são apenas detalhes, gigantescos, no caminho de uma indústria que se 
desenvolveria de qualquer forma”, brincou. 
 
Marcas e conteúdo 
 
Plastina também avaliou o cenário da comunicação no Brasil. “As mídias hoje são 
fragmentadas, mas o País ainda depende demais da TV aberta. Só que há uma dificuldade de 
alcançar consumidores das classes A e B nos intervalos comerciais, por exemplo. Com isso, 
vemos um crescimento de ações de merchandising. Cada vez mais as marcas estão se 
associando ao conteúdo”, observou, citando o exemplo da Goodyear na novela “Passione”, que 
é patrocinadora da equipe de stock car do personagem de Marcello Anthony. 
 
Para ele, associar a marca ao conteúdo é um caminho certo, muito bem explorado no caso do 
esporte. “E as grandes marcas já perceberam isso”, disse.  Plastina defendeu ainda que o 
esporte é uma plataforma completa para as marcas. “Há a concorrência por propriedades, o 
bloqueio de oportunidades por segmento de mercado. Mas é fundamental planejamento 
estratégico e ações de longo prazo”, falou. 
 
Ele destacou pontos fundamentais para obter sucesso no marketing esportivo: monitoramento 
de mídia, essencial para checar o tamanho da exposição das marcas; pesquisa de mercado 
para avaliar o impacto dessa exposição, e objetivos claros. “As empresas ainda decidem seus 
investimentos no esporte sem usar a inteligência e ferramentas de pesquisa. Nenhuma 
pesquisa é eficaz se a empresa não consegue estabelecer objetivos claros. Só dessa forma é 
possível usar as métricas de mercado para falar de Retorno de Investimento e até mesmo de 
Retorno sobre Objetivos”, explicou. 
 
Os propulsores da evolução do esporte como negócio no País são a indústria do esporte e o 
mercado publicitário, destacou o consultor. “A indústria do esporte tem que se profissionalizar. 
Já o mercado publicitário vê o esporte com outros olhos, tanto que vimos um movimento de 
grandes grupos publicitários no sentido de adquirirem ou lançarem empresas com foco no 
segmento, como WPP e ABC. E essa movimentação deverá aumentar. O mercado publicitário 
já busca novas plataformas de comunicação, como conteúdo, para uma entrega segmentada e 
eficaz”, concluiu. 
 

 



 
Ronaldo é fenômeno de marketing 
Teresa Levin 
 
O jogador Ronaldo foi tema de uma das palestras do Footecon. O diretor de marketing da 
Hypermarcas, Walker Lahman, falou sobre o patrocínio ao Corinthians, destacando o potencial 
de marketing do atleta. Para ele, Ronaldo é um fenômeno também no marketing. "O nome 
Ronaldo causa impacto e aumenta o interesse das pessoas no produto, não é à toa que uma 
série de marcas querem se associar ao jogador. Ele é um fenômeno de imagem e de 
marketing. Prova disso é que as vendas de nossos medicamentos cresceram 
consideravelmente desde que ligamos a nossa imagem à dele", disse, sem citar números. 
 
Lahman contou que a Hypermarcas patrocinou o Corinthians na final do campeonato paulista 
de 2009, contra o Santos, justamente para testar o uso do marketing esportivo. "Fizemos um 
acordo com o presidente Andrés Sanchez e estampamos na camisa do Corinthians o nome 
Bozzano de forma gratuita. Foi uma experiência mais do que positiva que nos indicou um 
caminho a seguir", contou. Isso porque, avaliando os números da audiência do jogo, a 
Hypermarcas viu que apenas uma partida teve um impacto de 71% nos domicílios do Estado 
de São Paulo, gerando o equivalente a R$ 51 milhões em mídia. 
 
Segundo Lahman, pesquisas encomendadas para avaliar o potencial de marketing do jogador 
mostraram que a admiração por Ronaldo vai muito além do Corinthians ou do time em que ele 
esteja jogando. "O Ronaldo é uma marca admirada não só pelo corintiano, mas pelo torcedor 
de qualquer time", disse. Ele destacou ainda que, mesmo os problemas pessoais e as 
polêmicas com as quais Ronaldo se envolveu, não geraram imagem negativa dele, mas sim 
humanizaram o jogador, aproximando-o do torcedor. Sem citar números, Lahman contou que 
quando Ronaldo começou a estampar ações de comunicação da fabricante de medicamentos 
Neoquímica, a marca teve um retorno importante, já que os remédios produzidos por ela 
passaram a ser chamados de "remédio do Ronaldo" pelos consumidores. Ele ressaltou que o 
nome do Ronaldo não é positivo apenas para as marcas que o patrocinam diretamente ou o 
Corinthians, mas para todas as da Hypermarcas. Na opinião do diretor de marketing, o futebol 
é uma ferramenta valiosa para a comunicação do grupo. "Escolhemos esse caminho porque 
atingimos todas as camadas sociais, idade e sexo. O futebol transpassa barreiras. Além disso, 
percebemos que não há grande índice de rejeição de um torcedor rival pelos produtos que 
patrocinam o clube adversário", explicou. 
 
Além de ser tema de uma palestra, Ronaldo também foi um dos palestrantes do Footecon. Ao 
lado de Carlos Alberto Parreira, Junior e Carlos Alberto Torres, ele discutiu as tendências 
apontadas na Copa do Mundo da África do Sul. "Foi uma Copa de bom nível, com seleções bem 
preparadas. Lembro do contra-ataque da Alemanha e é nítida a evolução na preparação física 
dos atletas e nas distâncias percorridas. Cada jogador deu cerca de 70 piques, isso me chamou 
a atenção", afirmou. O Footecon foi realizado pela Football Sports Venture (FSV), empresa 
parceira do técnico Carlos Alberto Parreira, e da Fagga Eventos, empresa do grupo GL events 
Brasil.  
 

 
 
Redes sociais viram aliadas 
Teresa Levin 
 
Ouso das redes sociais no segmento esportivo foi foco de um dos painéis promovidos pela 
Trevisan no Footecon. Nele, o uso do Twitter como um aliado, sempre com base em uma 
estratégia de comunicação, foi a recomendação da jornalista Camilla Menezes. E ela sabe do 
que fala. Camilla é filha de Mano Menezes, técnico da seleção brasileira de futebol, e é quem 
comanda o seu twitter. O que começou como uma ferramenta para que o pai se relacionasse 
com os torcedores do Corinthians na época em que era técnico do time, virou um grande 
sucesso na rede: hoje o twitter de Mano Menezes (@manomenezes) tem 1,7 milhão de 
seguidores. 



A página de Mano na rede social alcançou tamanho sucesso que ele foi considerado um dos 
dez twitters mais influentes pelo inglês Daily Telegraph e um dos cinco do "VMB", da MTV. 
"Ainda viramos fonte para a imprensa, com 50 manchetes baseadas em declarações dadas no 
twitter e nenhuma delas polêmicas", explicou Camilla. 
 
O twitter de Mano Menezes começou a ser produzido em abril de 2009 e levantou dúvidas até 
na família. "Minha mãe perguntou: quem vai seguir o Mano? Na primeira semana ele tinha 30 
mil seguidores e em setembro tinha 1 milhão", disse. Para ela, a ferramenta deve ser usada 
com planejamento. "Requer pouco investimento e traz um retorno eficaz, se trabalhada de 
uma boa forma. Mas deve-se criar um perfil que atenda as suas necessidades, com objetivos 
claros. Criar uma linguagem também é importante", colocou. Camilla destacou ainda que essa 
não é uma discussão sobre tecnologia. "Não falo de entender novas mídias, mas da 
comunicação pura e simples. Ela é que deve ser usada para desenvolver a estratégia", disse. 
 
Eduardo Tironi, editor executivo do jornal Lance!, participou do painel ao lado de Camilla. Ele 
concorda que as redes sociais têm que ser usadas como aliadas. "É impensável um grupo de 
mídia sem uma estratégia digital bem definida", afirmou. Para ele, em cinco anos, o 
smartphone será o bem mais importante que as pessoas irão carregar. Já Álvaro Oliveira Filho, 
gerente de esportes da CBN, outro participante do debate, frisou que é um caminho sem volta. 
"E é tudo muito rápido. Nem todas as empresas sabem lidar com isso ou sequer têm uma 
estratégia definida", concluiu.  
 
Fonte: Propmark, São Paulo, 13 dez. 2010, p. 20.  


