is.
na
cio
ca
ed
u
s
fin
pa
ra
a
ex
clu
siv
é
o
tig
ar
st
e

D

A

ut

iliz
aç

ão

de

epois de se firmar por décadas
como exportador de craques
de futebol e de vôlei, o Brasil
também se transformou em um poderoso exportador de patrocinadores do
mundo esportivo. As indústrias nacionais encontraram nas camisas dos times, dos árbitros e dos atletas de outros
países uma excelente forma de aproximar seus produtos de novos consumidores e intensificar a tendência de internacionalização de marcas.

Um caso emblemático que consegue resumir a força dessa nova onda é
o River Plate, tradicional equipe do futebol argentino. Na camisa do River,
há duas marcas brasileiras em destaque: Tramontina e Petrobras.

"O fortalecimento da economia e o
real valorizado potencializaram a força e o poder de fogo do Brasil para negociar com os vizinhos. Na Argentina,
ainda há o fato de ser um país historicamente com boas relações comerciais
com a gente", opina Amir Somoggi, diretor da área de Consultoria Esportiva
da BDO Brasil.
Foi essa ligação comercial antiga
que levou a Tramontina a investir no
futebol de nossos históricos rivais dos
gramados. A empresa gaúcha está presente na Argentina há mais de 40 anos.
O país vizinho é seu principal mercado
fora do Brasil. Os valores contratados
são sigilosos, mas a presença da marca
é intensa na vida dos torcedores.

O logotipo da Tramontina, além
de aparecer na camisa do River, é visto em outdoors nos dois centros de treinamento da equipe, em anúncios publicitários durante as transmissões e em
banner no site oficial do time, e ainda
ganhará um espaço reservado no lendário Estádio Monumental de Núñez,
em Buenos Aires.
Só que no placar esportivo sempre
há um grande risco a correr. O River
terminou rebaixado para a segunda divisão em 2011 - acontecimento inédito em seus mais de 110 anos de vitoriosa trajetória.
Nada, porém, que desanime a Tramontina ou a Petrobras. Aliás, a estatal é a campeã brasileira de patrocínio
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A expansão das marcas brasileiras para a América do Sul expõe ainda
a dificuldade em patrocinar o esporte
nacional. Investir no Brasil está muito caro, por causa da economia aquecida. A realidade econômica incentiva
muitas empresas a buscar custos menores em campos internacionais. Estima-se que a Petrobras desembolse apenas US$ 2,5 milhões por ano no River
Plate, que detém a segunda maior torcida da Argentina. Valor considerado
irrisório no Brasileirão. Por aqui, um
time popular cobra pelo menos R$ 25
milhões anuais para colocar o nome de
alguma empresa na camisa.

A

ut

iliz
aç

ão

de

st
e

ar

tig

o

é

ex
clu
siv

a

pa
ra

fin

s

ed
u

ca

no exterior. A empresa, além do River,
apoia o automobilismo argentino e fincou os pés em outros países da América Latina. No Chile, o principal campeonato de futebol foi renomeado para
Campeonato Nacional Petrobras. "À
medida que as empresas brasileiras se
internacionalizarem, a tendência é que
esse tipo de patrocínio seja cada vez
mais recorrente. O esporte é utilizado
como boa porta de entrada para a marca ficar conhecida", lembra Robert A l varez, professor do Núcleo de Esportes da Escola Superior de Propaganda e
Marketing (ESPM), de São Paulo.

Uma das explicações para esse interesse brasileiro no esporte latino-americano está na concorrência em território
nacional. "Os grandes nomes internacionais do setor, como Adidas, Nike
e Puma, entraram com força no Brasil nas últimas décadas, patrocinando
vários dos principais clubes daqui. Isso valorizou o mercado e empurrou as
marcas nacionais de artigos esportivos
para outros países", comenta Alvarez.
A Penalty, por exemplo, continua
atuando em vários clubes nacionais,
mas também busca outras oportunidades. Em 2008, a empresa decidiu avançar no mercado internacional. "Antes
desse planejamento, atuávamos em vários países de uma maneira um pouco
aleatória, mas suficiente para nos •
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leiro que atua na seleção espanhola, e o
fornecimento da bola oficial da liga.
"O patrocínio ajuda a abrir portas
para novos clientes e dá motivos para os consumidores comprarem nossos produtos", ressalta Estefano. Com
a campanha e as novas ações de marketing, as vendas da Penalty na Europa chegam a 400 mil euros anuais. A
meta é mais que duplicar o faturamento nos próximos cinco anos. Para isso,
a ideia é pisar no acelerador e chegar a
2014 com presença nos principais centros futebolísticos europeus: Inglaterra, Itália, França e Alemanha.
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tornarmos conhecidos como uma marca brasileira forte no futebol, o que não
é pouco, considerando todo o sucesso
do Brasil nesse esporte. Por isso, estamos investindo bastante no exterior,
sempre com foco no futebol", conta
Alexandre Estefano, diretor de Operações Internacionais da empresa.
No Uruguai, a Penalty fez jogadas
de sucesso. O campeão de 2010, Defensor, veste Penalty. A empresa também
está presente em equipes de países como Argentina, Chile e Canadá e, durante a Copa América, teve seu nome
impresso em letras garrafais nos uniformes dos árbitros.
Outra empresa brasileira que embarcou nos uniformes dos juízes e seus
assistentes durante a Copa América foi
a mineira Centauro, a maior rede de
produtos esportivos na América Latina. O contrato da empresa, assinado
em parceria com a Penalty, prevê o patrocínio nas camisas dos árbitros em
todos os campeonatos organizados pela Conmebol, como Taça Libertadores
da América e Copa Sul-Americana.
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No ano passado, a Penalty decolou
para voos mais altos e pousou no badalado mercado europeu, mais especificamente na Espanha, onde tem apostado alto no futsal. As ações incluem o
patrocínio do atleta Fernandão, brasi-

Em 2010, o marketing brasileiro alcançou um feito inédito. Pela primeira

vez na história, nomes bem conhecidos
dos brasileiros estavam à vista dos telespectadores da Copa do Mundo. Seara (do Grupo Marfrig) e Brahma (da
Ambev) apareciam nas placas publicitárias lado a lado de gigantes, como
Coca-Cola e Hyundai.
Porém, no caso da fabricante da
cerveja Brahma, há uma diferença básica em comparação a outras marcas
brasileiras que investem no esporte fora do país. A empresa deixou de ter
o DNA brasileiro para se tornar global. A Ambev, que controlava a marca Brahma, se tornou uma cervejaria
belgo-brasileira ao fundir-se com a Interbrew, e renasceu como InBev. Em
2008, uma nova movimentação de
mercado uniu a InBev e a AnheuserBusch, americana detentora da famosa
Budweiser. Pelo seu tamanho, o grupo
consegue aproveitar grandes eventos
esportivos para patrocinar com mais
de uma marca, pensando globalmente com atuação local.
"Essas empresas são bilionárias.
O dinheiro não é o problema, e sim os
fortes concorrentes. Por isso, investem
em um patrocínio diferenciado, que dá
a possibilidade de serem vistas por 2 bilhões de pessoas", ressalta Somoggi, da
BDO Brasil.

Fonte: América Economia, São Paulo, n. 402, p. 42-44, ago. 2011.

