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Crescimento atrai patrocinadores como HSBC, que deve investir
R$ 23 milhões até 2016; Gillette usa esporte para reforçar a marca

O
brasileiro sempre esteve
acostumado a desfilar seu
“swing” pelos campos de
futebol mundo afora. Mas a
julgar pelos recentes nú-
meros e o crescente inte-

resse por parte de grandes empresas, o
país também tem boas chances de fazer
um “hole-in-one” no mundo dos negó-
cios do golfe, ou seja, colocar a bolinha no
buraco em apenas uma tacada. Principal-
mente, porque o esporte voltará a ser mo-
dalidade olímpica justamente em 2016
quando o Rio de Janeiro sediará os jogos,
algo que não acontecia desde as Olimpía-
das de 1904.

Para se ter uma ideia do forte cresci-
mento do golfe por aqui, que seduz com-
panhias do porte do HSBC e da Procter &
Gamble com a marca Gillette, em uma dé-
cada, o número de praticantes mais que
triplicou e a quantidade de campos subiu
quase 38%. Em outras palavras, se há 10
anos eram 7 mil jogadores e 80 campos,
hoje esse contingente soma 25 mil espa-
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no país triplica em dez anos

J O G A D A D E M A R K E T I N G

lhados por 110 gramados, segundo a Con-
federação Brasileira de Golfe (CBG).

O HSBC está de olho no desenvolvi-
mento dessa modalidade e não pretende
perder oportunidades. “Queremos ser a
empresa oficial do golfe no Brasil até
2016”, afirma Maria Fernanda La Regina,
diretora de marketing do HSBC no país. E a
meta está longe de ser um discurso. Entre
2008 e 2016, o banco deverá aportar ao
menos R$ 23 milhões, sendo que uma par-
te dos recursos virá da Lei de Incentivo ao
Esporte. E essa cifra, avisa Maria Fernan-
da, tem tudo para crescer, caso a institui-
ção financeira se decida, por exemplo, a
patrocinar algum jogador. Do montante já
mapeado, R$ 10 milhões estão sendo apli-
cados no período entre 2008 e 2011.

A afirmação categórica da executiva em
relação ao golfe no País tem explicação e é
simples. Segundo ela, esse esporte é a
prioridade da empresa no Brasil, ao con-
trário do mundo, onde o HSBC tem uma
estratégia de dividir os esforços de
marketing entre o golfe, tênis e rúgbi.

Então, como o foco na terra do futebol é
o golfe, o HSBC vem usando essa monta-
nha de dinheiro para patrocinar torneios,
como o HSBC LPGA Brasil Cup, e em ações
de relacionamento junto aos seus clientes
e funcionários. Entre 2008 e 2011, a insti-
tuição financeira deverá ter se envolvido
em 30 competições, ao passo que entre
2012 e 2016, deverão ser mais 40.

Mas o interesse do banco por essa mo-
dalidade também atinge outro vértice do
marketing, ou seja, o de reforçar os valo-
res da marca junto aos seus diversos pú-
blicos-alvo. “O golfe é um esporte elegan-
te, com fair play e global”, afirma Maria
Fernanda, que considera essas caracterís-
ticas em linha com os valores do HSBC.
Além disso, a executiva destaca que o
aporte de recursos também incrementa a
difusão desse esporte no Brasil, tornando-
-o mais abrangente.

TACADA MAIS RENTE

Ampliar a penetração do golfe, que também
é compartilhado pelo diretor de marketing
da Gillette no Brasil, José Cirilo. Desde 2008
investindo na modalidade, como na Copa
Mach 3 Cup, o executivo lembra que se “a
gente apoiar somente o futebol, que é o que
dá visibilidade, não há como desenvolver
os demais esportes no Brasil”. A Gillette,
que não revela valores de investimento em
marketing, afirma que patrocina em média
3 eventos relacionados ao golfe por ano.

Mas mesmo mantendo os números em
sigilo, o diretor da Gillette conta que da
verba total de marketing, 45% está rela-
cionada às ações com as diversas modali-
dades esportivas. Também pudera. A
marca Gillette está a um século envolvida
de alguma maneira com o esporte. “Entre
2008 e 2011, nossa verba de marketing
cresceu 25% e o valor destinado ao golfe
está embutido nesse incremento”, afirma.

Segundo o diretor de marketing da
companhia, além da presença no golfe re-
forçar a marca institucional da Gillette, o
esporte também conversa com alguns va-
lores presentes nos produtos da empresa.
“A modalidade é de alta performance e
precisão, que são características dos nos-
sos produtos”, diz.

Para Eduardo Rezende, vice-presiden-
te Comercial e de Produtos da Brunoro
Sport Business (BSB), é natural que as
grandes empresas, que buscam ações de
relacionamento, se interessem por espor-
tes como o golfe. “É uma modalidade que
tem essa característica de relacionamento
e de estreitamento de negócios, porque
uma partida de golfe não dura menos do
que duas horas”, lembra o executivo da
BSB, empresa de marketing e negócios no
esporte fundada há 9 anos e que esteve en-
volvida em negócios de mais de R$ 300
milhões em patrocínio por meio de enti-
dades esportivas e eventos. A BSB não re-
vela o seu faturamento.

De fato, a conexão entre negócios e gol-
fe faz sentido. Até porque se uma compa-
nhia tem interesse em se relacionar com
seu público-alvo por meio do golfe, o
mesmo público-alvo também está ciente
de que uma partida dessa modalidade é
capaz de aumentar a sua rede de contatos.

Além disso, destaca o executivo da BSB,
“o golfe não vem crescendo apenas na
classe de maior poder aquisitivo”. Com o
aumento da renda do brasileiro e as migra-
ções entre as classes sociais no País, espor-
tes antes mais elitizados vem ganhando
novos adeptos. Tanto é assim que Rezende
não esconde que a BSB vem estudando
essa modalidade. “Temos interesse e esta-
mos buscando entender as empresas en-
volvidas no golfe”, finaliza.

Para o diretor da Gillette, José Cirilo,
alta performance e precisão do esporte

se encaixam nos atributos da marca

Queremos ser
a empresa oficial
do golfe no Brasil”

Maria Fernanda La Regina,
diretora de

marketing do HSBC

“

Marce la Be l t rão
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