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Novo nome do circuito mundial feminino atrai patrocinadores de diferentes setores para o 
esporte  
 
Não houve lua de mel para Stacey Allaster quando ela se tornou executiva-chefe da Associação 
das Tenistas Profissionais (WTA), em 2009. A recessão havia espremido os esportes que 
dependiam pesadamente de empresas patrocinadoras. O circuito de tênis, então chamado 
Sony Ericsson WTA Tour, estava há quatro anos sem assinar contratos com novos 
patrocinadores. Pior, o acordo com a Sony Ericsson estava por vencer. "Quando comecei, 
muitas pessoas diziam 'Você sabe no que está se metendo?'", lembra-se Allaster. 
 
Menos de dois anos depois, Allaster renomeou o circuito, manteve as principais empresas 
patrocinadoras e fechou contratos recordes de patrocínio, no valor de US$ 75 milhões. Allaster, 
que foi jogadora juvenil no Canadá, assinou com três novas empresas patrocinadoras para o 
circuito profissional feminino nos últimos 12 meses. A WTA informa que está próxima de 
chegar a acordo com outras duas, para seu campeonato de fim de temporada, a ser realizado 
em Istambul, nos próximos três anos. "Não foi sempre fácil assim, mas ela se saiu bem, 
usando o melhor que o tour tem a oferecer", diz a tenista Kim Clijsters, vencedora de quatro 
torneios do Grand Slam. 
 
A associação feminina foi fundada por 63 mulheres, incluindo Billie Jean King, em um hotel 
londrino em 1973. Hoje, promove 52 eventos em 33 países e conta com estrelas como Serena 
Williams e Maria Sharapova. Cada uma das dez primeiras classificadas na WTA vem de um país 
diferente. 
 
O tênis é um dos esportes de maior crescimento na China, onde a associação abriu um 
escritório em 2008 e agora promove dois torneis anuais. A atual vice-líder do circuito feminino, 
Clijsters, da Bélgica, venceu o Aberto da Austrália em janeiro, ao superar Li Na, primeira 
jogadora da China a disputar uma final de Grand Slam. A partida foi vista por 60 milhões de 
chineses, o que tornou o jogo de tênis de maior audiência na história da China, segundo a CSM 
Media Research. A WTA tem acordo de quatro anos com a emissora de TV estatal China 
Central Television para exibir os jogos femininos em 335 milhões de residências. 
 
Além de trabalhar para ampliar a popularidade do tênis em mercados estrangeiros, Allaster 
tentou tornar os jogos mais digeríveis para os torcedores. Ela permitiu que as tenistas 
recebessem instruções de seus treinadores durante as partidas, com microfones - 
possibilitando que os espectadores ouvissem a conversa -, além de repetições instantâneas 
das jogadas para confirmar as decisões dos juízes sobre os lances mais polêmicos em todos os 
jogos do circuito.  
 
Também ampliou a presença do circuito nos sites de relacionamento social como Facebook e 
Twitter. O circuito feminino tem mais que o dobro de seguidores que o da ATP (Associação dos 
Tenistas Profissionais) no Facebook. O WTA e suas jogadoras, combinados, têm mais de 11,4 
milhões de seguidores no Facebook e em redes de relacionamento on-line chinesas. 
 
Como parte do atual contrato com a Sony Ericsson, assinado em março de 2010, o circuito 
deixou de levar o nome da fabricante de celulares e agora se chama apenas WTA. A Sony 
Ericsson continua como maior patrocinadora mundial, com sinalização privilegiada em todos os 
jogos. A mudança no nome foi crucial para atrair novos patrocinadores, disse Allaster. 
"Recuperamos essa marca", diz. "Isso trouxe propriedade e clareza." 
 
Nigel Currie, diretor da agência londrina de marketing esportivo brandRapport, diz que o tênis 
feminino "tornou-se tão grande e tão global que oportunidades mais amplas de divulgação de 
marca provavelmente superam a opção mais segura de apenas ficar com um patrocinador, 
mas restringir-se proporcionalmente".  
 



A Sony Ericsson diz que a abrangência geográfica do circuito e a presença nas redes sociais de 
internet - a maioria de suas principais jogadoras envia atualizações diárias do Twitter para 
seus seguidores - foram motivos para continuar patrocinadora da WTA. A relação da empresa 
de seis anos com a associação conferiu-lhe "uma marca reconhecida por todo o mundo", diz 
Stephan Croix, diretor de alianças de marketing globais da Sony Ericsson. 
 
Desde então, a WTA assinou novos acordos com a fabricante sueca de cosméticos Oriflame 
Cosmetics, a fabricante chinesa de roupas esportivas Peak e a unidade de baixo custo da 
empresa aérea australiana Qantas Airways, a Jetstar. A associação também renovou contratos 
com a Travelex, de Londres, e a fabricante de vitaminas e suplementos alimentares Usana 
Health Sciences, de Salt Lake City. "Agora é o WTA, em vez de o Sony Ericsson WTA Tour, o 
que o tornou comercializável para nós", diz Michael Cervell, vice-presidente de vendas diretas 
da Oriflame. "É positivo para os outros patrocinadores que querem se juntar ao tour." 
 
A investida para renomear a WTA posicionou a associação profissional de tênis feminino para 
ganhar mais patrocínios e crescer no mercado chinês, louco pelo esporte. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 15 mar. 2011, Empresas, p. B4. 


