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N
o paulistano do bairro do
Brás Charles Miller, filho de
um escocês e de uma brasi-
leira de origem inglesa, vi-
rou lenda no país ao trazer
duas bolas de futebol, uni-

formes e um conjunto de regras debaixo
do braço do Reino Unido. Mas pouca gen-
te sabe que não foram apenas esses ape-
trechos, que deram início à gloriosa histó-
ria do futebol brasileiro, que Miller enfiou
na bagagem, quando retornou ao país em
1894. Em sua mala, também havia espaço
para a clássica bola oval de rúgbi. E, apesar
de não ser um esporte ainda muito popular
no Brasil, já há quem aposte que, em bre-
ve, esse paulistano também será lembrado
por mais esse feito nos trópicos. Até por-
que o rúgbi voltará a ser modalidade olím-
pica justamente nos jogos do Rio de Janei-
ro em 2016, quase um século depois de sua
última participação nas Olimpíadas de
1928 em Amsterdã, na Holanda.

A julgar pelo crescimento vertiginoso
da arrecadação da Confederação Brasileira
de Rugby (CBRu) a aposta faz sentido. Em
2011, a entidade projeta angariar perto de
R$ 3,5 milhões. Um salto se comparado
aos R$ 990 mil obtidos em 2010 e um abis-
mo em relação aos R$ 90 mil de 2009. E
toda essa montanha de recursos vem dos
patrocínios da fabricante de material es-
portivo Topper e do banco Bradesco, além
das verbas do Comitê Olímpico Brasileiro
(COB), do International Rugby Board
(IRB) — a entidade mundial do esporte —,
e do valor pago de inscrição pelos clubes
do país. As empresas não revelam valores
investidos individualmente.

Mas esse número tem tudo para ser
chutado em direção às nuvens. De acordo
com Duda Magalhães, diretor-geral da
agência de marketing e patrocínio Dream
Factory Sports, que presta consultoria e
marketing esportivo para a CBRu, há al-
guns pênaltis a ser batidos em direção ao
“H” do rúgbi em 2011. “Buscamos au-
mentar a receita da confederação com pa-
trocínios e miramos empresas do setor au-
tomotivo, de telefonia e de bebidas”, diz o
executivo, cuja agência faturou R$ 9 mi-
lhões em 2010. Com contrato assinado
desde novembro com a entidade, passível
de renovação anual automática, a agência
não detalha o estágio dessas negociações.

BOLA PARA FRENTE
Mesmo com o bom cenário de hoje, o Bra-
sil ainda tem um bom chão para demons-
trar a garra e o espírito de equipe, caracte-
rísticas tão próprias a esse esporte, no
campo dos negócios. Só para se ter uma
ideia, essa modalidade no mundo é tão
popular, que além de ser jogada em mais
de 120 países, o seu mundial é o terceiro
evento esportivo em termos de audiência,
com mais de 4 bilhões de espectadores,
perdendo somente para a Copa do Mundo
de futebol e os Jogos Olímpicos. E, em ter-
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Modalidade voltará à cena olímpica nos Jogos do Rio de Janeiro, em 2016; confederação
espera atrair empresas de automóveis, bebidas e telefonia para fortalecer patrocínios em 2011

N E G Ó C I O S E M J O G O

mos de valores, a cifra também não é nada
modesta. A última Copa do Mundo de rú-
gbi, por exemplo, realizada na França em
2007 faturou £ 201,6 milhões (R$ 542 mi-
lhões), mais que o dobro do registrado no
último mundial de 2003 na Austrália, que
somou £ 95,1 milhões (R$ 255 milhões),
segundo dados do IRB. A próxima copa
acontecerá em agosto deste ano na Nova
Zelândia. Em ingressos vendidos, o mun-
dial de rúgbi também não deve nada a nin-
guém. Foram 2,2 milhões de tíquetes na
França, e 1,9 milhão na Austrália.

Muito embora as cifras do rúgbi no
Brasil ainda estejam distante dos valores
no mundo, não há como ignorar a atuação
do melhor jogador em campo no momen-
to no país, o crescimento. “Essa previsão
de aumento da arrecadação da confede-
ração em 2011 deverá ocorrer em função
do incremento das verbas do COB, do IRB
e também dos recursos da Secretaria Na-
cional de Esportes de Alto Rendimento do
Ministério dos Esportes”, diz Sami Arap,
presidente da CBRu.

Mas acessar as verbas do COB e da se-
cretaria do Ministério dos Esportes não
aconteceu do dia para noite. A CBRu so-
mente passou a contar com esse reforço de
caixa, depois que adaptou a modalidade à
legislação esportiva e atualizou seus esta-
tutos. Ou seja, na prática, significou tirar

Rúgbi triplica resultados e entra
em campo para faturar R$ 3,5 mi

Partida de rúgbi no Brasil: em
todo o mundo, o esporte superou

4 bilhões de telespectadores

de cena a Associação Brasileira de Rugby
(ABR), de 1972, para que fosse sucedida
pela CBRu, fundada em 2010.

Mesmo com tudo em acordo à luz da lei, a
diretoria que se debruçou sobre as mudan-
ças foi além nessa passagem de siglas. E re-
solveu dar a camisa de titular a um time de
profissionais para que tocassem o cotidiano
da confederação e criassem um plano es-
tratégico de dez anos. Mas a grande jogada
ocorreu quando se estabeleceu padrões de
governança idênticos aos de companhias
com ações nas bolsas de valores.

“Temos orçamento, planos e transpa-
rência nos números da entidade. Os ges-
tores têm vínculo empregatício. Nossa
gestora financeira, por exemplo, presta
contas ao COB e ao Ministério dos Espor-
tes. E, além disso, contratamos contador
externo, auditoria independente e pos-
suímos conselho fiscal”, afirma o presi-
dente da CBRu, cujo mandato vai até 2012.

O fato é que o mercado comprou a ideia.
“Além de ser muito profissionais, o pessoal
da CBRu tinha planos concretos para o es-
porte”, diz Ricardo Matera, gerente de
marketing da Topper, do grupo Alpargatas.
“A confederação conduzida por profissio-
nais facilita muito na hora de negociar com
as companhias, porque elas enxergam pla-
nejamento e governança”, afirma o execu-
tivo da Dream Factory Sports.

Sy lv ia D iez

NO PAÍS

115
clubes de rúgbi estão no
Brasil, espalhados por oito
estados, sendo que metade
dessas agremiações está
localizada em São Paulo.

ADEPTOS

3
milhões de pessoas
praticam a modalidade
no mundo, enquanto
no Brasil existem
10 mil atletas federados.

Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 4, 5, 6, 7 e 8 mar. 2011, Especial Esporte, p. B2
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