
Até recentemente, o Brasil era visto co-
mo mero exportador de mão de obra 

esportiva, ideia que se confundia com a 
de um perpétuo fornecedor de commo-
dities, de café e soja a minérios. Em anos 
recentes, no entanto, o crescimento ace-
lerado da economia, a sofi sticação das es-
tratégias de negócio e a evolução do mar-
keting estão modifi cando rapidamente o 
panorama do setor.

As principais agremiações do futebol, 
por exemplo, já são capazes de estabele-
cer receitas anuais próximas de R$ 200 
milhões. Nos últimos cinco anos, o fatu-
ramento dos clubes grandes e médios do 
futebol cresceu mais de 50%. 

Os ganhos ainda são relativamente mo-
destos se comparados, por exemplo, aos 
dos filiados da liga inglesa. Mesmo assim, 
os torcedores já perceberam que estamos 
largando a conduta de primo pobre na 
família planetária do esporte. Monstros 
sagrados veteranos foram repatriados, 
como Ronaldo Fenômeno, Ronaldinho 
Gaúcho e Adriano. Paralelamente, entre 
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Nunca mais o primo pobre
Na onda do desenvolvimento econômico, empresas 
e clubes brasileiros se aliam para ampliar receitas

os jovens craques, há quem esteja esten-
dendo a permanência no País, sem pre-
juízo de gordo faturamento. É o caso dos 
santistas Neymar e Paulo Henrique Ganso.

Essa proeza se deve, principalmente, 
ao desenvolvimento do marketing espor-
tivo, em especial no ramo de patrocínios e 
parcerias de negócios. A fase final da car-
reira de Ronaldo, por exemplo, foi viabili-
zada por conta de um acordo de patrocí-
nio entre a Hypermarcas e o Corinthians.

Esse namoro comercial começou timi-
damente. A Hypermarcas cultivava o in-
teresse de reativar marcas adormecidas, 
como Bozzano, mas seus executivos não 
tinham familiaridade com o ambiente 
do esporte. Certo dia, receberam a visita 
de Eduardo Rezende, vice-presidente co-
mercial e de produtos da Brunoro Sport 
Business (BSB). A aproximação começou 
com um patrocínio de degustação, tem-
porário, logo após a estreia do Fenôme-
no. O retorno de mídia foi surpreendente 
e a empresa decidiu prolongar o período 
de patrocínio ao alvinegro. Em seguida, a 

BSB levou a Hypermarcas (marca Bozza-
no) para as mangas da camisa do Flamen-
go, campeão brasileiro em 2009.

“Se é verdade que o clube lucrou, tam-
bém é fato que a empresa obteve ótimo 
retorno do investimento”, explica Rezen-
de. Segundo ele, a marca Bozzano foi re-
juvenescida de forma rápida e eficaz, ga-
nhando exposição massiva nos meios de 
comunicação. 

Análise criteriosa
Os benefícios, entretanto, não se limi-

taram à popularização da marca. Ronal-
do estrelou comerciais de televisão, par-
ticipou de eventos internos e externos da 
empresa e ainda liderou ações de endo-
marketing nos setores de administração 
e produção. “O que fizemos foi difundir 
de maneira prática a cultura do marke-
ting esportivo, mostrando aos executi-
vos e dirigentes do clube o quanto po-
diam lucrar com esse negócio”, salienta 
Rezende. Nesse período, a Hypermarcas 
obteve em retorno de mídia o equivalen-
te a dez vezes o valor investido no clube, 
hoje em torno de R$ 30 milhões anuais.

De acordo com os especialistas da BSB, 
é importante que cada iniciativa se esco-
re em uma análise criteriosa de patroci-
nadores e patrocinados. “É preciso de-
tectar oportunidades e também identi-
dades”, ensina Rezende. Essa percepção 
aguçada de cenários rendeu vários con-
tratos com o Santos Futebol Clube, em 
associações com Bombril, Hélios, Pana-
sonic, Semp Toshiba e Herbalife. O casa-
mento mais recente foi estabelecido com 
o Banco BMG.

“O Santos tem atributos muito espe-
ciais, pois tem baixo índice de rejeição 
e seduz tanto os estratos populares co-
mo a elite”, analisa Rezende. “Além dis-
so, tem outros três excelentes atributos: 
a imagem agregada de Pelé, uma torcida 
jovem que voltou a crescer muito depois 
de 2002 e uma camisa branca, que facili-
ta a visualização das marcas.”

O clube da Vila Belmiro, aliás, serviu 
para um estudo especial de exposição de 
marcas em mangas de camisas. Para de-
finir o patrocínio nas mangas do clube, 
a BSB realizou vários testes em unifor-
mes de treino, com filmagens e análise 
de propriedades. Nessa época, essa par-
te do fardamento esportivo tinha pouca 
importância e recebia inscrições horizon-
tais, geralmente de pequenas empresas.

Os laboratórios de avaliação de ima-
gens indicaram, porém, a exposição ver-
tical. Na direita, de baixo para cima. Na 
esquerda, de cima para baixo. Na come-
moração dos gols, com os braços abertos, 
os atletas facilitavam a visualização das 
marcas. O Santos foi a campo com essa 
proposta, em 2004, patrocinado pela Hé-
lios. E, de quebra, levou o título de Cam-
peão Brasileiro.

Day after, como sobreviver?
Entre os especialistas, nos clubes 

e nas empresas de marketing, resiste a 

preocupação com o estado de orfandade 

que frequentemente sucede grandes 

parcerias. É o caso do Palmeiras, que 

experimentou acentuado declínio após o 

encerramento da associação estratégica 

com a Parmalat. 

José Carlos Brunoro, artífi ce do 

projeto, destaca os acertos da iniciativa. 

“Foi o maior case de marketing da 

empresa no mundo, responsável por criar 

o elo emocional entre seus produtos e 

os consumidores”, recorda. “A parceria 

transformou a operação brasileira na mais 

lucrativa da Parmalat.”

Brunoro recita a fórmula para evitar 

a decadência após o rompimento de 

relações dessa natureza. “Uma boa 

estratégia é estruturar parcerias com 

times altamente capacitados em gestão e 

que tenham experiência com os negócios 

do esporte”, aconselha. “Resumindo, a 

receita é planejamento, alto potencial de 

conhecimento e execução; sem contar que 

uma dose de sorte também é bem-vinda”.

Craques de 
prateleira

Na Europa e 

nos Estados Unidos 

é comum que os 

grandes craques 

estejam presentes 

fi sicamente, enquanto 

bonecos, nas prateleiras e escrivaninhas 

dos afi cionados. No Brasil, porém, os 

produtos qualifi cados do gênero ainda 

são raros. Para suprir essa lacuna, a 

empresa de marketing esportivo Mundo 

da Bola Brasil fi rmou no fi m do ano 

passado parceria com o artista plástico 

Wilson Iguti e sua empresa Tot Toys.

Como resultado, foram produzidas 

miniaturas caricatas de Ronaldo e 

Roberto Carlos (versão Corinthians); 

Neymar, Robinho e Paulo Henrique 

Ganso (versão Santos); Carlos Alberto 

(versão Vasco da Gama); e Marcos, 

Valdívia e Kléber (Palmeiras). Seguem 

as negociações com os clubes para 

incrementar a seleção de craques, que 

deve ganhar o reforço de jogadores 

argentinos. Prevê-se o lançamento de 20 

bonecos em 2011.

O site da Mundo da Bola comercializa 

toda a linha. O preço básico é de R$ 

49,90 por 

unidade. “Há 

uma carência 

de produtos 

diferenciados 

nessa linha”, 

diz Leonardo 

Lanzetta, 

sócio-diretor 

da empresa. 

“Estamos 

trabalhando 

para atender a 

essa demanda”.

Modernidade
O tricolor paulista aposta na mesma 

fórmula de inovação e diversificação, sem 
descuidar da consistência nas ações de 
marketing. Hoje, o São Paulo tem uma 
torcida que cresce rapidamente e cole-
ciona patrocinadores de peso na camisa: 
BMG, Reebok, Yázigi, Copagás, TIM e Ale. 

Nesta nova fase do marketing espor-
tivo, os negócios prosperam além da co-
mercialização de espaços nos uniformes. 
Atletas participam de eventos das empre-
sas e a marca do clube é empregada regu-
larmente em projetos fora do futebol. De-
senvolvem-se, ainda, canais de venda es-
peciais para os sócios torcedores do clube.

Seguindo seu modelo de gestão em-
presarial, o São Paulo trabalha para for-
talecer sua própria marca e, assim, atrair 
patrocinadores qualificados. O marketing 
do clube investe pesadamente nos canais 
digitais, o que inclui o robusto site oficial, 
o Twitter, o Facebook, uma rádio web, um 
site de leilão virtual (Arremate Tricolor) 
e um site de compra de eletroeletrônicos 
(Tricolor Eletro). 

“Neste momento, estamos nos con-
centrando em aumentar a linha de pro-
dutos licenciados e em tornar nosso es-
tádio mais atrativo aos torcedores e ao 

Patrocinadores no uniforme do Santos: baixa rejeição e camisa que facilita a visualização 
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público em dias sem jogos”, informa Ro-
gê David, diretor de marketing do clube.

A ordem no São Paulo é manter um clu-
be de futebol vencedor e uma imagem de 
organização e modernidade, sempre dis-
tante de problemas extracampo. Segun-
do o marketing tricolor, essa é a fórmula 
que garante o crescimento da marca em 
todo o território nacional. “Nossos pa-
trocinadores estão satisfeitos porque ga-
nham enorme exposição, pulverizada em 
todas as mídias possíveis”, garante David. 
“Um grande case de sucesso foi a parce-
ria com a LG, uma marca que cresceu e 
se fortaleceu durante a vigência de seu 
contrato com o clube.”

Benefícios
Entre as empresas, é cada vez maior a 

disputa por espaços nobres no futebol. No 
entanto, a receita do sucesso tende hoje 
a incluir atributos de fidelidade e consis-
tência. A Unimed, por exemplo, patroci-
na o Fluminense desde 1999, numa época 

em que o clube carioca disputava a Série 
C do Brasileiro, a popular terceira divisão.

Com ajuda da empresa, o clube lenta-
mente se reorganizou, sagrando-se cam-
peão brasileiro da Série A em 2010. O re-
sultado é uma enorme admiração da tor-
cida pela marca, além de um retorno de 
mídia estimado em dez vezes o valor do 
investimento, em torno de R$ 20 milhões 
anuais. De acordo com Mauro Madruga, 
superintendente de marketing da Uni-
med-Rio, já houve momento em que es-
se retorno foi de 46 para 1, durante a Co-
pa do Brasil de 2007, também conquista-
da pela agremiação.

“Esse investimento garantiu a simpatia 
da torcida do Fluminense, mas também 
o fortalecimento da imagem da empresa 
perante o público em geral”, afirma Ma-
druga. “O esporte tem especial identifi-
cação com a saúde, o que justifica ple-
namente as iniciativas da Unimed nes-
se segmento.”

A Unimed também diversificou o pa-

cote de ações associadas ao marketing 
esportivo, especialmente no campo do 
relacionamento. Clientes e parceiros da 
empresa assistem aos jogos em camaro-
tes exclusivos. Não raro, os atletas parti-
cipam de campanhas publicitárias, ações 
de responsabilidade social e outros even-
tos dentro e fora da companhia.

A Unimed avalia que já tem estampa-
da sua marca em 90% das bandeiras le-
vadas pelos torcedores aos estádios. Tra-
ta-se do resultado de uma política de re-
lacionamento e cooperação, escorada 
no auxílio financeiro para a produção de 
material festivo e alegórico, o que inclui 
faixas e mosaicos.

“Nesse caso, inovamos ao apostar no 
marketing de experiência, participando 
ativamente das atividades dos aficiona-
dos”, explica Madruga. Essas iniciativas 
se estendem a outras ações pontuais. 
“Um cliente fica autenticamente satis-
feito ao ver um filho seu entrando em 
campo com o clube.”

Para Madruga, as empresas interes-
sadas no esporte terão obrigatoriamen-
te que viver esse aprendizado caso quei-
ram aproveitar as oportunidades gera-
das pela Copa 2014 e pela Olimpíada de 
2016. “Ainda não temos sólidos exemplos 
de gestão profissional neste campo, mas 
estamos evoluindo”, analisa. “Em nosso 
caso, desenvolvemos uma visão de 360 
graus dessa participação no esporte, sem-
pre em ações criativas, de longo prazo e 
que produzem identificação com nosso 
público-alvo.” Hoje, 23 clubes no Brasil 
são patrocinados pelo Sistema Unimed.
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