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Ao se despedir da seleção brasileira, no 
início de junho, o craque Ronaldo já 

estava literalmente respirando com ajuda 
de seus novos parceiros de atividade. Para 
quem viu com cuidado, o atacante atuou 
seus últimos 17 minutos com um dilata-
dor nasal fabricado pela GlaxoSmithKline  
(GSK). A ação foi realizada pela 9ine, em-
presa fundada em 2011 que une a expe-
riência do próprio Ronaldo e a expertise 
do grupo de comunicação WPP.

O caso ilustra bem a evolução do 
marketing  esportivo no Brasil, com ofer-
tas diferenciadas para cada cliente e ca-
da exigência nos campos de ativação de 
marcas, rejuvenescimento de imagem 

Evolução rápida 
com oferta à la carte
Com o crescimento do mercado, marketing esportivo brasileiro amadurece e se profissionaliza

Por WALTER FALCETTA JR.

ou alavancagem de vendas. A 9ine reú-
ne para isso todas as áreas de atuação de 
uma agência, como criação, atendimen-
to, mídia, planejamento, relações públi-
cas e produção digital.

Patrocinador oficial da seleção brasilei-
ra, o Extra contratou a 9ine como auxiliar 
na construção de estratégias de marketing  
esportivo associadas ao futebol e à Copa 
do Mundo de 2014. Essa operação inclui 
campanhas em diversas plataformas e o 
envolvimento das 300 lojas da rede no 
País. Segundo Ronaldo, o objetivo é tra-
balhar muito para que a marca seja cada 
vez mais percebida como sinônimo de 
seleção brasileira.

De acordo com Enéas Pestana, presi-
dente executivo do Grupo Pão de Açúcar, 
o patrocínio à seleção está em conformi-
dade com a filosofia da empresa. “Acre-
ditamos no esporte como instrumento 
de transformação e de mobilização, vi-
sando a melhoria da qualidade de vida”, 
afirma. Para ele, a parceria com Ronaldo 
representa uma segurança na execução 
dos projetos. “Ter o craque e sua equipe 
nos auxiliando é um orgulho”.

Tida como empresa de vanguarda no 
campo do marketing esportivo, a 9ine 
também atua no gerenciamento da ima-
gem de atletas como Anderson Silva (cam-
peão mundial de MMA), Falcão (craque 

do futsal no Brasil), Neymar (Santos), Lu-
cas (São Paulo) e Danilo Couto (surfista).

Segundo Evandro Guimarães, diretor 
de operações da 9ine, as primeiras ações 
da empresa já exibem seu perfil inovador, 
associado à experiência de Ronaldo. “Ele 
conhece o que é melhor para o atleta e 
para o patrocinador”, assegura. “Mas a 
empresa não se resume nele, pois conta 
com toda a estrutura da WPP e uma equi-
pe de cerca de 20 pessoas com grande ex-
periência no mercado de comunicação”.

Para o executivo, o gerenciamento da 
imagem de atletas depende de trabalho 
sério, transparente e honesto, associado a 
projetos estratégicos de valorização pro-

FO
TO

LI
A

.C
O

M

ISIEmergingMarketsPDF br-espmclipping from 200.198.121.122 on 2011-06-21 08:44:48 EDT. DownloadPDF.

Downloaded by br-espmclipping from 200.198.121.122 at 2011-06-21 08:44:48 EDT. ISI Emerging Markets. Unauthorized Distribution Prohibited.

Text Box
Foto

Text Box



20 JUN 2011 •

43

fissional, que incluem captação de patro-
cínio, assessoria de imprensa e presença 
digital organizada. “Todos esses cuidados, 
somados a um bom resultado do atleta, 
compõem, inevitavelmente, um grande 
atrativo para as marcas”, afirma. Guima-
rães utiliza como exemplos os casos de 
Anderson Silva e Neymar. A ordem é aliar 
ótima performance e boa imagem. “Es-
sa mistura tende a gerar bons contratos 
de patrocínio”.

Multiplataforma
Essa combinação de estratégia adequa-

da e bom conteúdo tem norteado as ações 
do Grupo Aktuell, de Rodrigo Rivellino. 
“É necessário pensar o posicionamento 
do negócio e fazer a conexão com o es-
porte ou o atleta que reflitam os valores 
da marca”, explica. Segundo o executivo, 
o marketing esportivo brasileiro avança, 
mas ainda guarda vícios da época em que 
as parcerias eram estabelecidas por conta 
de amizades e conveniências, sem apro-
priado estudo das afinidades entre as em-
presas e os eventos esportivos.

Para Rivellino, a fórmula do sucesso 
alia conteúdo apropriado e qualificado, 
afinidade entre a entidade corporativa e a 
figura esportiva, consistência e diversifica-
ção de atividades. “Não se pode restringir 
o trabalho à placa que expõe visualmen-
te a marca”, ensina. “Propiciar relaciona-
mento é muito importante e o esporte é 
ótima ferramenta para ações desse tipo”.

O melhor exemplo desse trabalho se 
apresenta no evento Oi Athina Onassis, 
realizado pela Aktuell, via Atto Sports, a 
partir de um projeto de Álvaro Affonso de 

Miranda Neto, o Doda, e Athina Onassis 
de Miranda. Realizado anualmente desde 
2007, é parte do Global Champion Tour 
de hipismo, mas se consolidou como uma 
plataforma diversificada de entretenimen-
to, reunindo também manifestações de 
música, moda e gastronomia.

Transmitido para 80 países, reuniu 12 
mil pessoas em 2010. Realizado no Rio de 
Janeiro, atrai um número cada vez maior 
de patrocinadores. Oi, Coca-Cola, Kia, 
Shopping Fashion Mall e Osklen são al-
guns deles. “A Oi, por exemplo, vale-se 
desse evento qualificado para agregar 
valor a sua marca, além de aproveitar as 
oportunidades de gerar ações de relacio-
namento com clientes e parceiros”, reve-
la Rivellino.

Para André Beck, da Atto Sports, o Athi-
na Onassis é um exemplo pronto de exce-
lência na organização de um evento es-
portivo, conforme as novas tendências 
do marketing. “Ele não se encerra no es-
porte, o que desperta o interesse tanto do 
público quanto das empresas patrocina-
doras”, explica. Beck cita como exemplo a 
instalação de 18 lojas do Fashion Mall na 
área do evento no ano passado, além de 
uma série de restaurantes sofisticados. “As 
pessoas viram uma apresentação espor-
tiva de nível internacional, mas também 
puderam se divertir com inúmeras outras 
atrações, o que incluiu uma festa com DJs 
nacionais e internacionais”, relata.

Guerrilha
Se o negócio de Rivellino e Beck envol-

ve muito planejamento e antecipação de 
ações, o de Fábio Wolff, da Wolff Sports, 

Bons negócios garantem presença 
de jovens e veteranos

No meio de junho, Neymar, o mais 

badalado craque brasileiro em atividade, 

fechou mais um patrocínio, desta vez 

da Tenys Pé Baruel. Entre um treino e 

outro, já estava gravando uma campanha 

publicitária para a empresa. Além da 

Nike, sua patrocinadora pessoal, o astro 

santista já propagandeava as marcas 

Nextel, Panasonic e Red Bull, em ações que 

também rendem um quinhão de lucro ao 

clube, cerca de 30%.

De acordo com os especialistas em 

negociações do ramo, esses patrocínios já 

engordam em mais de R$ 500 mil mensais 

a conta bancária do jovem atacante. É um 

dos fatores que o segura no Brasil, mesmo 

com o assédio permanente de grandes 

clubes europeus.

“Esses negócios são excelentes 

para as empresas e ajudam a fazer a 

carreira do craque próximo de seus 

admiradores”, celebra Fábio Wolff, da Wolff 

Sports, responsável pela mediação do 

acordo com a Baruel. Segundo a revista 

inglesa SportPro, Neymar é hoje um dos 

esportistas mais valorizados do mundo 

quando se pensa em marketing esportivo. 

Ocupa o 17º lugar no ranking das melhores 

opções para contratos de longa duração.

Essa situação contrasta com a história 

do futebol brasileiro, considerado o 

principal exportador de “pé de obra”. O 

primeiro campeão mundial brasileiro, 

por exemplo, não conquistou o título 

pelo país. O paulista Anfi lógino Guarisi 

trocou o Corinthians pela Lazio, em 1931. 

Três anos depois, compunha o elenco 

italiano campeão da Copa de 1934. Na 

época, a Lazio levou vários outros craques, 

ganhando a apelido de Brasilazio.

Dos início dos anos 80 até o fi m da 

década passada, tem sido expressivo 

o número de atletas exportados, 

especialmente para a Europa. A partir 

do fi nal de 2008, no entanto, iniciou-se 

um forte movimento de repatriação. Em 

parte, foi motivado pela crise econômica 

internacional, que afetou menos o Brasil 

que as potências europeias. Em parte, pelo 

exemplo de sucesso na contratação de 

Ronaldo Fenômeno pelo Corinthians, no 

fi m de 2008.

A transação rendeu dois títulos 

ao clube paulista, bons patrocínios ao 

atacante e excelente retorno de mídia aos 

investidores da Hypermarcas. Nos últimos 

anos, outros atletas experientes, como 

Ronaldinho Gaúcho, Liedson, Fred, Luis 

Fabiano, Fernando Prass, Valdívia (este 

chileno) e Elano, puseram-se novamente 

a desfi lar seus talentos pelas canchas 

nacionais. Em todas essas operações, viu-

se o dedo dos marqueteiros e os negócios 

estabelecidos com patrocinadores de 

peso.

Segundo o Observatório de Jogadores 

Internacionais, ligado ao Centro de 

Estudos Esportivos da Universidade de 

Neuchatel, na França, o Brasil ainda é um 

grande exportador de jovens promessas. 

Foram nada menos que 283 em 2010, 

em transações para clubes da primeira 

e segunda divisões. No entanto, foram 

repatriados 135 jogadores. O país é o que 

mais recontratou veteranos, com média de 

29,04 anos.

exige atenção, rapidez e aproveitamen-
to de oportunidades relâmpago. Forma-
do em administração, com MBA em in-
dústria do futebol pela Universidade de 
Liverpool, na Inglaterra, Wolff transfor-
mou-se em um agenciador de bons ne-
gócios de ocasião. Esteve por trás de 500 
patrocínios fechados desde 1998, cerca 
de 300 deles desde a fundação de sua em-
presa, em 2006.

Quando algum time aparece, de surpre-
sa, com um novo patrocinador, as “sus-

peitas” costumam recair sobre Wolff. Em 
maio, por exemplo, o Santos disputou a 
semifinal da Libertadores com patrocí-
nio da Sil Fios e Cabos Elétricos na bar-
ra da camisa e no calção. Coisa dele. Em 
um tipo de negócio que pode custar cer-
ca de R$ 250 mil.

Em 2009, na mesma Libertadores, o 
América de Cali, da Colômbia, entrara 
em campo abrasileirado, com Megaware  
Computadores na frente da camisa, Wi-
zard nas mangas e Della Via Pneus na bar-
ra das costas. Outra vez intervenção de 
Wolff, interessado em expor as marcas 

Túnel de acesso ao campo em São Januário vira ”Trem bala da Colina”, em ação da FanClub

Pestana, do Pão de Açúcar, entre Ronaldo e Guimarães: segurança na execução dos projetos

Copa Maxxi, criada para motivar os frentistas da Cosan: fi nal no estádio da Vila Belmiro
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pontualmente na transmissão televisiva.
Essa atividade guerrilheira vem sendo 

desenvolvida há anos. Tem como clien-
tes empresas como Localweb, que entre 
2007 e 2008 patrocinou pontualmente vá-
rios clubes de São Paulo, Rio Grande do 
Sul e Rio de Janeiro, muitos deles peque-
nos. A meta era expor a marca, especial-
mente nos jogos diante dos times gran-
des, cobertos pela grande mídia. Nessa 
linha, a Skill idiomas realizou patrocí-
nios pontuais  no uniforme do Palmeiras.

Segundo Wolff, esse aproveitamento 
de oportunidades não o inibe de mediar 
parcerias de longo prazo, como aquela da 
Medley com o Santos. “Tivemos eventos 
nos intervalos das partidas, clientes espe-
ciais nos camarotes e campanhas de en-
domarketing na empresa”, explica.

Na opinião de Wolff, a consistência é 
importante, mas há oportunidades de úl-
tima hora que devem ser aproveitadas por 
clubes e empresas. De acordo com o agen-
te, que já fechou negócios com os quatro 
grandes do futebol paulista, o marketing  
esportivo no Brasil evolui rapidamen-
te. Sua empresa alcançou nos últimos 
cinco meses e meio o equivalente a 80% 
do faturamento acumulado de 2010. Na 
efervescência dos negócios, Wolff anun-
cia que atraiu mais um patrocinador pa-
ra Neymar, o que pode ajudar o craque 
do Peixe a continuar sua brilhante car-
reira no Brasil.

Trem-bala
Para além dos negócios de momento, 

a FanClub, agência de marketing espor-
tivo da Holding Clube, está focada em 
eventos que estreitem os laços entre pa-
trocinadores e patrocinados. É o caso das 
ações da Brahma após a conquista da Co-
pa do Brasil pelo Vasco. A marca recebeu 
o time no Rio de Janeiro com grande fes-
ta, que incluía um trio elétrico. Outra no-
vidade foi a instalação, em São Januário, 
de um túnel inflável que recebeu confi-
guração adequada ao termo “Trem-bala 
da Colina”, qualificativo que caiu no gos-
to da torcida.

Criada em 2010, a agência trabalha 
com a Ambev em ativações associadas a 
25 clubes. Na final do estadual pernam-
bucano, por exemplo, a agência promo-

veu uma ação de parceria com a torci-
da do Sport. Distribuiu dez mil bexigas 
personalizadas para o embate contra o 
Santa Cruz, além de distribuir um lote 
de camisetas.

 “Vemos no esporte uma ferramenta 
excepcional para criar lealdade e cone-
xão emocional entre marca e consumi-
dor”, afirma Fernanda Graeff, diretora de 
planejamento da FanClub, para quem as 
estratégias de ativação devem incluir ri-
tos criativos de experiência. “O segredo 
do marketing esportivo está em conver-
ter os milhões de fãs e praticantes do es-
porte em consumidores fiéis, motivados 
e engajados”.

Nessa linha de engajamento trabalha a 
Elos Cross Marketing. Em 2010, a agência 
promoveu a Copa Maxxi, destinada a mo-
tivar os frentistas da Cosan e incrementar 
a comercialização do combustível aditi-
vado. O resultado foi que alguns postos 
superaram em 400% a meta de vendas.

Os vencedores ganharam dois dias em 

São Paulo, como se fossem jogadores pro-
fissionais. A ação culminou numa partida 
oficial na Vila Belmiro, em Santos. Os ex-
jogadores Serginho Chulapa e Wladimir 
escalaram os times, auxiliados por Mar-
celinho Carioca, Denílson, Júnior Baiano 
e Flávio Conceição.

Para Rodrigo Geammal, diretor execu-
tivo da Elos Cross, a agência provou que 
ações bem planejadas podem também in-
crementar vendas no cotidiano das em-
presas. “Nosso desafio é associar a mar-
ca ao esporte e gerar resultados tangíveis 
e intangíveis”, explica.

A Elos Cross também viabiliza sonhos 
por meio das ações realizadas para o ca-
nal PFC, da Globosat. O “Sócio PFC Vi-
sita” permite que um convidado excur-
sione pelo clube de coração e desfrute 
de uma série de experiências, registra-
das e depois exibidas pelo próprio canal. 
“A ideia é estabelecer um contato emo-
cional com o cliente e gerar resultados a 
partir de uma estratégia diferenciada de 

relacionamento”, diz Geammal.
Para Eduardo Corch, diretor geral da 

Havas Sports & Entertainment, esses 
exemplos mostram uma evolução nas 
estratégias de marketing esportivo no País . 
Segundo ele, empresas, clubes e agên-
cias começam a perceber que o espor-
te propicia muito mais que mera expo-
sição da marca. “Há oportunidades de 
contato direto com target, de realização 
de promoções, de vendas e de ações de 
endomarketing” , alerta.

Segundo Corch, é preciso mudar a cul-
tura que reduz o marketing esportivo a 
uma busca desesperada de espaço na 
televisão. “A catequese necessária indi-
ca que é possível levar o cliente ao cama-
rote, explorar a hospitalidade, patrocinar 
bons atletas e investir em esportes de ni-
cho, com menos custo, mas igual ade-
rência”, afirma. Para o especialista, ou-
tros esportes já provaram que merecem 
investimentos, como o vôlei, o basquete 
e a natação. “O próprio rúgbi tende a se 
desenvolver no Brasil”, avisa.

Com a experiência da Havas, que tem 
20 escritórios em quatro continentes, e 
clientes globais como Coca-Cola, Adidas, 
Santander, Fifa e Motorola, Corch adver-
te que muitas empresas gastam demais 
na compra de propriedades, o que reduz 
os recursos para comunicação e ativação. 
“Isso é algo que precisa ser mudado ra-
pidamente”, diz. 

Para ele, também é importante que se 
pense em um co-branding, em que se es-
colha o esporte que tem atributos em con-
vergência com as marcas. “O automobilis-
mo, por exemplo, tem tudo a ver com tec-
nologia e com as empresas desse setor”, 
determina. “É preciso buscar aderência: 
não faz muito sentido uma corporação 
do varejo investir em golfe”. Por fim, Corch 
aconselha empresas e agências a olharem 
com mais carinho para o público femini-
no. “Elas se interessam cada vez mais pelo 
esporte, inclusive por futebol, e são pode-
rosas influenciadoras de compra, quando 
não são as próprias consumidoras de pro-
dutos qualificados”.Athina Onassis Horse Show: mais patrocinadores, shopping temporário com 18 lojas e até festa com DJs internacionais 

Loja de artigos esportivos do São Paulo: com a profissionalização clubes também ganham, ampliando receitas obtidas com exploração da marca 
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