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O
rúgbi faz parte daquele sele-
to grupo de esportes que ig-
nora a genética. Peso, altura
acabam ficando pelo cami-
nho na hora de montar um
time da modalidade, porque

sempre haverá uma posição em campo à
espera de um baixinho ou de um jogador
mais forte. Pois é justamente nessa mistu-
ra de física e técnica que o esporte sela seus
valores, como solidariedade, espírito de
equipe, lealdade, criando ambiente favo-
rável à crença de que no rúgbi ninguém
vence um jogo sozinho. Ou seja, disciplina
tática e planejamento são fundamentais
na hora de bater o adversário.

Portanto, qualquer semelhança com o
mundo dos negócios está longe de ser
coincidência. Tanto é assim que a Confe-
deração Brasileira de Rugby (CBRu), e
seus dois principais patrocinadores, a fa-
bricante de material esportivo Topper,
do grupo Alpargatas, e o banco Bradesco
sabem muito bem porque resolveram
calçar as chuteiras com cravos apropria-
dos ao piso desse esporte. Afinal, todos
têm seu planejamento.

Jorge Nasser, diretor de marketing do
Bradesco, conta, por exemplo, que a ins-
tituição financeira já andou usando os
valores do rúgbi como fonte de inspira-
ção e motivação nas reuniões com o cor-
po de gerentes de agências. “O espírito
de equipe, o fato de o esporte se basear na
apropriação do campo do outro time são
semelhantes às situações diárias de com-
petição dos negócios e servem como in-
centivo”, exemplifica. O Bradesco, que
não revela valores investidos, patrocina a
modalidade desde 2010, que se cristaliza
na camisa da seleção brasileira e também
no site da confederação.

META AMBICIOSA
Quem também esconde o jogo e não reve-
la valores de patrocínio é a Topper, que
além do recurso financeiro investido na
confederação, fornece o material esporti-
vo. E, apesar de atualmente o rúgbi ter um
papel discreto na geração de receita da
empresa, há metas ambiciosas para a mo-
dalidade no médio prazo. “Em 2016, a
ideia é que o rúgbi ocupe o quarto lugar em
vendas, atrás das linhas de futebol, casual
e running, que hoje ocupam o primeiro,
segundo e terceiro postos em faturamen-
to”, diz Ricardo Matera, gerente de
marketing da Topper.

Segundo o executivo, “atualmente, o
rúgbi tem papel de reforçar institucio-
nalmente a marca no segmento esporti-
vo”. Nada mal. Até porque, depois que
houve a integração entre a Alpargatas da

Para os
patrocinadores,
a presença da
iniciativa privada
no fomento do
esporte pode
aumentar sua
participação no país

Argentina e do Brasil, em 2008, a Topper
assumiu o posto de marca esportiva glo-
bal do grupo. Um movimento que já foi
feito com a Havaianas pela sua própria
controladora, a Alpargatas.

A Topper calçou as chuteiras da CBRu
pela primeira vez em 2010. E o executivo
não esconde que o primeiro contrato fir-
mado em janeiro do ano passado, e com
previsão de término no primeiro mês de
2011, tinha também por objetivo ver as jo-
gadas da modalidade no Brasil. Mas, pelo
jeito, a companhia se convenceu rapida-
mente que sua tacada poderia ser certeira
e já no decorrer de 2010 acertou um novo
vínculo com a CBRu, que vai até 2013.

FOMENTO
Já o ingresso do Bradesco no rúgbi, segun-
do o diretor de marketing, faz parte de um
projeto maior da instituição financeira, o
de fomentar um legado esportivo para o
Brasil após a realização das Olimpíadas em
2016. “Temos uma preocupação com a
formação de atletas, com as novas moda-
lidades e com um legado de infraestrutura
após os jogos”, conta Nasser.

Além do rúgbi, o Bradesco está alocan-
do recursos em outras cinco confedera-
ções — natação, vela, remo, basquete e ju-
dô. Faz sentido, afinal o banco, em parce-
ria com a Bradesco Seguros, adquiriu a
primeira cota comercializada para os Jo-
gos Olímpicos de 2016 no Rio. “O rúgbi se
encaixa nessa nossa estratégia de legado
no esporte. É uma modalidade pouco co-
nhecida no país e agora retorna à Olimpía-
da”, afirma Nasser. Além disso, destaca o
executivo do Bradesco, “o rúgbi não era
incentivado no Brasil e sem o apoio da ini-
ciativa privada dificilmente teria uma
grande participação na competição”.

ENTUSIASMO
O entusiasmo desses patrocinadores está
em linha com o planejamento da CBRu.
Segundo Sami Arap, presidente da confe-
deração, a meta é que o Brasil se torne a se-
gunda nação em rúgbi na América do Sul
até 2015, e fica atrás apenas da Argentina,
verdadeira potência na modalidade. Hoje,
o país é a quarta força no continente sul-
-americano, atrás, respectivamente, de
Argentina, Uruguai e Chile. E tem mais.
“Queremos ter um bom desempenho nas
eliminatórias de 2017 e chegar à Copa do
Mundo em 2019”, diz Arap. O Brasil nunca
participou de um mundial, sendo elimi-
nado nas fases qualificatórias.

Para viabilizar esses objetivos, é preciso
recurso financeiro e planejamento. É por
isso que para Duda Magalhães, diretor-
-geral da agência de marketing e patrocí-
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Bradesco usa “espírito de equipe” para motivar
time de gerentes e Topper calça chuteiras para
levar esporte ao quarto lugar em vendas da marca
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Marketing adere
aos valores de
garra do esporte

nio Dream Factory Sports, que presta con-
sultoria e marketing esportivo para a
CBRu, o potencial do esporte é um de seus
grandes trunfos. “O rúgbi no Brasil é uma
folha em branco em termos de patrocínio,
já que nenhuma empresa de telefonia ou
de bebidas colocou sua marca nesse es-
porte por aqui”, afirma Magalhães. E isso
abre uma possibilidade de atrelar a ima-
gem da empresa a um esporte de grande
potencial e que tem tradição no Brasil,
apesar de ser pouco difundido.

Sim, porque o rúgbi, além de ter chega-
do pelas mãos de Charles Miller ao Brasil, o
mesmo que trouxe o futebol, já teve seus
dias de glórias. Por exemplo, quando ficou
com o vice-campeonato sul-americano
masculino em 1964. Para o presidente da
CBRu, não há modismo nessa fase de cres-
cimento, uma vez que o esporte sempre
esteve por aqui, desde 1894.

Ricardo Matera, da
Topper: contrato

com a Confederação
de Rugby até 2013

Divu lgação

Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 4, 5, 6, 7 e 8 mar. 2011, Especial Esporte, p. B6.
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