
A relação dos brasileiros com o
futebol ultrapassa a fama da
paixão pelo esporte e chega às
marcas esportivas nacionais,
que crescem em ritmo acelera-
do e ganham cada vez mais
mercado. São 70 as compa-
nhias atuantes no fornecimen-
to de material esportivo em to-
do o país e, destas, apenas dez
são internacionais. Os dados
são de uma pesquisa da GSN
(Global Sports Network), em-
presa de marketing esportivo
que atua há um ano no Brasil.

O estudo estima em R$ 190
milhões o valor despendido pe-
las marcas esportivas nos con-
tratos de fornecimento de ma-
terial e patrocínio aos clubes
do futebol brasileiro. Ou seja,
este é o valor que as marcas pa-
gam aos clubes brasileiros de
primeira divisão para ser forne-
cedor de uniformes, chuteiras,
bolas, entre outros acessórios.

Dados do Instituto Ipsos
Marplan mostram que a indús-
tria de artigos esportivos soma-
ram no ano passado um fatura-
mento de R$ 40 bilhões.

No Brasil, entre os times que
estão na primeira divisão dos
27 campeonatos estaduais,
25,2% ainda não têm fornece-
dor de material esportivo. De
acordo com a GSN, as marcas
que vestem mais equipes de fu-
tebol no Brasil são: Super Bolla,
Rota do Mar, Penalty e Kanxa,
com respectivamente, 5,9% do
total, 5,2%, 4,2% e 3,6%, o
que demonstra o quanto o negó-
cio é pulverizado no país.

Isso se justifica pelo fato das
multinacionais como Nike e
Adidas, por exemplo, terem
poucos contratos, mas de altos
valores, com grandes clubes,
como Corinthians e Palmeiras.
“Se considerarmos o volume
de investimentos, provavel-
mente as marcas estrangeiras
liderariam. As pequenas mar-

cas brasileiras têm uma atua-
ção regionalizada, cujos con-
tratos têm valores muito meno-
res que os praticados pelas
marcas internacionais", afir-
ma Marcos Haddad, diretor ad-
ministrativo da GSN.

Crescimento de 15%
De olho nas oportunidades, o
grupo Cambuci, detentor da
marca Penalty e Stadium, ele-
vou investimentos em ações
de marketing. "Atualmente for-
necemos material esportivo pa-
ra oito equipes, sendo seis pela
Penalty e dois pela Stadium",
diz Roberto Estéfano, presiden-
te do grupo. O executivo relata
que a marca Stadium foi criada
há cinco anos para atender a
demanda das classes C, D e E,
às quais a Penalty não atende.
"No ano passado, o grupo fatu-
rou R$ 250 milhões. Para este
ano, prospectamos um cresci-
mento de 15%", afirma.

A Stadium faturou R$ 16 mi-
lhões em 2010 e espera chegar
a R$ 23 milhões neste ano. A
marca tem o pentacampeão Ri-
valdo como garoto-propagan-
da. A estratégia de marketing é
usada como forma de criar
identidade de seu público-alvo
com o jogador. "As classes mais
baixas se identificam com o Ri-
valdo por ele ter começado por
baixo e crescido com o espor-
te", afirma Eduardo Ruschel, di-
retor de marketing do grupo.

As oportunidades não estão
disponíveis apenas às empre-
sas grandes. A Kanxa, compa-
nhia paulista que produz 120
mil peças esportivas por mês
em quatro fábricas, demonstra
que é possível conquistar espa-
ço no mercado. A marca aten-
de a demanda de dez clubes,
como América Mineiro, Criciú-
ma, Santo André e São Raimun-
do, além dos tenistas do Clube
Pinheiros. "Pegamos os times
pequenos para expandir a nos-
sa marca", diz o gerente de
marketing, Sérgio Grer. ■

Marcasbrasileiras
vestemamaioria
dostimesdefutebol
Penalty, Super Bolla, Rota do Mar e Kanxa são as companhias com
o maior número de contratos, de acordo com pesquisa da GSN
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Clubeepatrocinadordevemestabelecer laços

Para Amir Somoggi, consultor de
marketing esportivo, o material
é o mais importante patrocínio
que um clube deve ter, mas é
necessário uma parceria não só
financeira, mas estratégica, e a
mentalidade deve ser como nos
clubes da Europa. "A função
do time de expor a marca é
muito maior do que um simples
contrato. Deve-se explorar o
potencial mercadológico", diz.
Exemplo disso é a parceria entre
o Fluminense com a Adidas.

O contrato entre o clube e a marca
já dura 15 anos e o Fluminense
recebe de 10% a 15% do valor
total obtido com a venda de
camisas. O contrato foi renovado
em janeiro e, com a conquista do
Campeonato Brasileiro em 2010,
o lucro triplicou. "A Adidas tem
uma identidade muito boa com
o Fluminense. Na renovação do
contrato, houve incrementações
como a internacionalização
da marca", diz Idel Halfen,
vice-presidente do clube. T.M.
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Empresas internacionais de arti-
gos esportivos como a alemã
Adidas e a Umbro, marca ingle-
sa subsidiária da Nike, também
enxergam o mercado nacional
de futebol com um grande cená-
rio de oportunidades.

A Umbro, que atua no merca-
do de esportes há 87 anos, patro-
cinadora do Santos e Atlético Pa-
ranaense, visualiza um momen-
to positivo para a marca no fute-
bol, não só pela exposição nos
grandes campeonatos, mas prin-
cipalmente com a realização de
megaeventos como Copa do
Mundo e Olimpíadas no país.
"As pessoas prestam mais aten-
ção no assunto e tendem a com-
prar mais itens que estão relacio-
nados a estes eventos", afirma o
diretor de marketing da empre-
sa, Sylvio Teixeira.

Neste sentido, a empresa irá
lançar, no segundo semestre
deste ano, a chuteira Geometra,
que, segundo a fabricante, tem
a geometria favorável para uma
melhor performance do joga-
dor em campo. "Sempre tere-
mos novidades em produtos es-
pecíficos como chuteiras, agasa-
lhos e bolas, por exemplo. Certa-
mente faremos ações ligadas,
de certa forma, à cultura como
ação global também da Copa de
2010", afirma Teixeira. De acor-
do com o executivo, a empresa
teve um crescimento de 20%
em 2010 com relação ao ano an-
terior e tem como meta crescer
15% ainda neste ano.

Na mesma linha, a Adidas,
patrocinadora do Palmeiras e
do Fluminense, de olho no po-
tencial do mercado brasileiro
se posiciona em atingir, por
meio de ações de marketing,
clubes de peso. Além disso, a
marca é fornecedora de bolas
para o Mundial e tem contratos
de exclusividade no forneci-
mento de chuteiras que, na es-
trutura comercial do futebol,
são de livre escolha do atleta. A
empresa também fornece mate-
riais para uso fora do clube pa-
ra 200 jogadores da primeira di-

visão do futebol brasileiro.
Segundo Rodrigo Messias, di-

retor de marketing da Adidas
no Brasil, a estratégia da empre-
sa será fortalecer a presença no
público jovem, de 14 a 19 anos e
maximizar a internacionaliza-
ção dos clubes, vendendo as ca-
misas de seus patrocinados em
lojas de todo o mundo, bem co-
mo exaltar os jogadores celebri-
dades. "Os jogadores formam o
pilar mais forte para a divulga-
ção da marca. Eles são a parte
mais importante e dão vida a tu-
do isso. A famosa Jabulani está
por vir" afirma. ■ T.M.

Henrique Manreza

R$ 40 bi
é o valor que a indústria de artigos
esportivos fatura anualmente,
segundo Ipsos Marplan.

GRUPO CAMBUCI

R$ 250 mi
Foi o faturamento do grupo,
detentor das marcas
Penalty e Stadium no ano
passado, com previsão
de crescimento de 15%.

301
é o total de clubes brasileiros que
participam da primeira divisão
dos 27 campeonatos estaduais.

SEM CONTRAT0

25,2%
é o percentual de clubes que não
têm contrato com fornecedores
de material esportivo. No total,
são 76 clubes sem patrocínio
em todo o país.

INDÚSTRIANOBRASIL

OSXrecebeapoio financeirodeR$2,7bilhões

MARCAS

Umbro faz
lançamentos
e Adidas quer
atrair jovens

70
companhias atuam
fornecendo material esportivo
para os clubes.

MERCAD0

R$ 190 mi
é a estimativa de valores
investidos pelas marcas
em contratos de fornecimento de
material esportivo para clubes
de futebol na primeira divisão.

Adriano Machado/Bloomberg

Copa do Mundo
e Olimpíada
despertam o
interesse das pessoas
por esportes e
motivam vendas

Multinacionais fortalecem
estratégias de marketing para o
mercado brasileiro de futebol

RobertoEstéfano,
presidentedo

grupoCambuci,
prevêcrescimento
de15%para2011

OSX Brasil, empresa de Eike Batista que atua no setor de
construção naval, comunica que o conselho diretor do Fundo
da Marinha Mercante (FMM) aprovou o apoio financeiro de
R$ 2,7 bilhões. A linha de crédito será direcionada ao projeto da
Unidade de Construção Naval do Açu, para a implantação de
um estaleiro no Complexo Industrial do Super Porto do Açu, situado
no distrito industrial de São João da Barra no Rio de Janeiro.
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