
ECONOMIA ● 41Domingo, 27 de março de 2011 • 2ª edição O GLOBO

O GLOBO ● ECONOMIA ● PÁGINA 41 - Edição: 27/03/2011 - Impresso: 26/03/2011 — 20: 10 h AZUL MAGENTA AMARELO PRETO

Marketing
esportivo atrai
estrangeiros
Gigantes estão de
olho em um mercado
de US$ 41 bilhões

Ronaldo D’Ercole

● SÃO PAULO. Eventos como a
Copa do Mundo de 2014 e as
Olimpíadas de 2016, somados à
expansão da economia e da ren-
da dos brasileiros, estão mo-
vimentando o mercado de mar-
keting esportivo no país. O lance
mais espetacular foi a criação da
9ine, que tem o craque apo-
sentado Ronaldo e a gigante da
publicidade mundial WPP como
sócios. Mas outros grupos in-
ternacionais já se armam para
disputar o filão, ainda dominado
por empresas locais, como a
Traffic, do empresário J. Hawilla,
hoje a maior do setor no país.

Desdeo fimde2010,a francesa
Havas tem no Brasil uma divisão
exclusiva para negócios na área
de esportes, enquanto a japo-
nesa Dentsu finaliza sua estra-
tégia localparaentraremcampo.
E o bilionário Eike Batista, co-
nhecido no setor de mineração e
petróleo, fechou com a IMG
Words, peso-pesado dos espor-
tes nos Estados Unidos, a criação
de uma joint-venture, chamada
IMX. Suas atividades irão da co-
mercialização de patrocínios e
promoção de eventos à estra-
tégia de licenciamento de mar-
cas, ao gerenciamento da ima-
gem de atletas, entre outras.

Mercado brasileiro pode
dobrar de tamanho

Mais do que os negócios em
torno da Copa e das Olimpíadas,
todos correm atrás do potencial
ainda inexplorado desse merca-
do no Brasil. Enquanto na In-
glaterra e nos EUA, por exemplo,
o esporte movimenta entre 4% e
5% do PIB; no Brasil, era apenas
1,9% do PIB em 2010, ou US$ 41
bilhões, segundo pesquisa da Ip-
sos Marplan. O volume não é
pouco, mas poderia ser maior,
pois envolve desde venda de
artigos esportivos, eventos, pa-
trocínios, promoções, patentes e
direitos autorais a licenciamento
de marcas, equipamentos, pra-
ças esportivas e salários.

— Estamos abaixo da média
principalmente por causa do
pouco profissionalismo e da po-
breza dos modelos de gestão dos
diferentes esportes no país, que,
na maioria dos casos, são tra-
tados pelos anunciantes apenas
como mídias baratas — diz Ro-
bert Alvarez, professor do Nú-
cleo de Negócios do Esporte da
Escola Superior de Propaganda e
Marketing de São Paulo. — É um
mercado que pode dobrar.

A maior empresa brasileira de
marketing esportivo, a Traffic,
concentra seus negócios no fu-
tebol, apesar dos problemas de
organização dos clubes. Foi a
Traffic que viabilizou a contra-
tação de Ronaldinho Gaúcho pe-
lo Flamengo. A empresa fatura
mais de US$ 100 milhões ao ano e
seu presidente-executivo, Julio
Mariz, diz que não se assusta
com a chegada estrangeira.

O avanço dos estrangeiros, di-
zem especialistas e empresários,
vem com o desafio de ajudar na
profissionalização do esporte no
país. Experiência que Ronaldo,
empresário do setor, começa a
partilhar hoje, em Londres, onde
a seleção enfrenta a Escócia. ■

SaídadeAgnelli, cartadaparaagradaraogoverno
Segundo fontes, Bradesco cedeu às pressões para mudar presidente da Vale de olho na licitação do Banco Postal

Gerson Camarotti, Martha Beck
e Diana Fernandes

● BRASÍLIA. O Bradesco decidiu
entregar a cabeça do execu-
tivo Roger Agnelli do comando
da Vale — conforme revelou o
colunista Ancelmo Gois, na úl-
tima sexta-feira, no site do
GLOBO — numa jogada prag-
mática para valorizar seu pas-
se junto ao governo. Afinal, os
interesses do banco em Brasíli
não se resumem à Vale, mas
também incluem negócios ren-
táveis como o Banco Postal,
cujo contrato com os Correios
termina em dezembro deste
ano, após dez anos de exclu-

sividade na exploração do ser-
viço. Por isso, no Planalto, a
avaliação é que na reta final o
Bradesco acabaria cedendo, o
que de fato aconteceu.

Nos dez anos de uso das agên-
cias dos Correios para oferecer
serviços bancários, o Bradesco
abriu mais de dez milhões de
contas e, só com a tarifa de
manutenção cobrada, o fatura-
mento do banco supera R$ 800
milhões por ano. A licitação que
será aberta este ano pode atrair
o interesse de Banco do Brasil,
Itaú Unibanco e Santander.

O banco decidiu apoiar a des-
tituição de Agnelli do comando
da Vale, maior empresa privada

do país, em reunião do presi-
dente do Conselho de Adminis-
tração, Lázaro Brandão, em São
Paulo, na última sexta-feira, com
o ministro da Fazenda, Guido
Mantega, e o presidente da Previ,
fundo de pensão do Banco do
Brasil, Ricardo Flores. Os três
representam os maiores acionis-
tas da Vale: União e fundos de
pensão, além do Bradesco.

Dilma, agora, quer mostrar
distância da sucessão

Há dez anos à frente da Vale,
Agnelli vinha sendo alvo de
ataques do governo desde que
demitiu 1.300 pessoas no Bra-
sil e no exterior no auge da

crise econômica, em 2008.
Derrubado Agnelli, o gover-

no agora quer mostrar distân-
cia da sucessão na empresa,
embora esteja acompanhando
o assunto com lupa. O cuidado
é tão grande que a própria
Dilma está em silêncio sobre o
tema. Na noite de sexta-feira,
durante cinco horas de jantar
com cineastas mulheres no Pa-
lácio da Alvorada, ela recusou-
se de forma veemente a falar
sobre o assunto, ao ser ques-
tionada por convidadas. Inter-
namente, Dilma também de-
terminou que todos os minis-
tros não deem declarações so-
bre o episódio.

O que se diz nos bastidores
da área econômica é que, num
primeiro momento, o banco ain-
da tentou defender seu exe-
cutivo na Vale. Mas, depois de
rusgas até mesmo com o pre-
sidente Lula em 2008 e de dez
anos no cargo, o Bradesco
achou melhor abrir mão de Ag-
nelli. Por esta versão de in-
tegrantes da equipe econômica,
Agnelli já não se portava como
executivo, mas quase como
proprietário da empresa, o que
teria facilitado a decisão.

Um ministro ressaltou on-
tem que o Bradesco jogou cer-
to: ao ceder, deixou o governo
devedor do banco. Além disso,

o Bradesco reforça sua po-
sição de parceiro preferencial
e confiável, observou.

Está sendo estudada a in-
dicação do secretário-execu-
tivo do Ministério da Fazenda,
Nelson Barbosa, para o con-
selho de administração da Vale
como representante da Previ.
No governo Lula, o então se-
cretário-executivo da Fazenda,
Nelson Machado, fazia parte
do conselho fiscal da Vale. No
entanto, Barbosa é muito pró-
ximo da presidente Dilma e sua
ida para a empresa dá uma
ideia da importância que o
Planalto confere ao que ocorre
dentro da companhia. ■

Text Box
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 27 mar. 2011, Economia p. 41.




