
O JOIA DA VILA BELMIRO

Sensação do futebol brasileiro causa furor 
na indústria da propaganda

NIKE
Neymar não é Ronaldo, cujo contrato com a Nike é vitalício — ou seja, 
estão juntos dentro e fora dos campos. Mesmo assim, o garoto bateu um 
bolão na primeira parceria com a gigante do esporte. Assinou um contrato 
que vai até 2022, ou seja, quando ele estiver a poucos anos de se 
um dinossauro dos gramados. O valor é de R$ 1 milhão por ano

LUPO
A marca de roupas íntimas feminina 
masculina contratou  o craque neste 
mês e já faz campanha para dizer que 
ele agora é “meia e cueca” 

NETSHOES
Loja de artigos esportivos com 
vendas on-line, é patrocinador 
oficial do Clube Atlético 
Paranaense e  Cruzeiro Esporte 
Clube e usa a imagem do seu 
principal garoto-propaganda para 
divulgação da marca

No início deste mês, a Lupo anun-
ciou Neymar como novo garoto-
propaganda. Ontem, a empresa
homenageou o nascimento do fi-
lho do jogador com peça veicula-
da na imprensa. A imagem fofa:
um par de meias diminutas.

“Neymarzinho” (Davi Lucca,
na verdade) sequer desferiu os
primeiros berros, e já rendeu pu-
blicidade e mídia espontânea. A
Panasonic, outra patrocinadora
do jogador, também veiculou o
seu afago comemorativo à che-
gada da criança com anúncio na
grande imprensa.

A questão é que o rapazote da
Vila Belmiro tem pés, táticas e es-
tratégias de marketing de ouro.
Hoje ele acumula carteira com
nove patrocinadores pessoais.
No início deste mês, a contagem
batia seis. Estima-se que Ney-
mar embolse R$ 10 milhões ao
ano em patrocínio, e salário men-
sal de R$ 1,5 milhão ao somar os
ganhos pelo Santos aos contra-
tos publicitários. Por enquanto,
é o bastante para segurá-lo no
Brasil enquanto times como Bar-
celona e Real Madrid oferecem
fortunas para levá-lo à Espanha.

Neymar esbanja seu rosto im-
berbe para a Nextel (em breve de-
ve trocá-la pela Oi), iG, Red Bull,
Baruel (Tenys Pé), Panasonic, Lu-
po, Ministério do Turismo, Am-
bev e engatou ainda parceria com
a Nike. Os contratos variam quan-
to ao período, mas é natural que
se deseje o Santista até, pelo me-
nos, para a Copa 2014. É o caso da
Lupo, que revelou seu garoto-pro-
paganda este mês com ação no
Twitter, evento e filmete para TV.
Especula-se que o contrato tenha
girado em torno de R$ 5 milhões.

Responsável pelo plano de
marketing da Lupo, a G2 Brasil
planeja a segunda fase das ações
para até início de 2012. “O Ney-
mar tem presença exuberante”,
observa Sérgio Brandão, CEO e
presidente da G2 Brasil. “Dita
moda pelos brincos, cabelos e al-
to astral”. Ele não diz, mas a co-
municação pode justamente re-
forçar esse lado do jogador, que
inspirou a garotada a resgatar

um velho penteado: o moicano
dos punks dos anos 70.

Para Sérgio, a única celebrida-
de equiparada ao garoto em ter-
mos de holofote no marketing é
Gisele Bündchen. E quem se
lembra de Ronaldinho Gaúcho
em 2006, que assumia a carapu-
ça de uma penca de marcas? Al-
guém? Robert Alvarez, profes-
sor de marketing do esporte no
núcleo de esportes da ESPM, fez
essa pergunta para a sua turma
de alunos. Precisou quase de
uma aula inteira para que os alu-
nos recordassem as campanhas
do atual flamenguista. “Quan-
do se fala em Raí, todo mundo
lembra da Caixa Econômica Fe-
deral”, aponta.

Neymar vende, óbvio, e a co-
biça do mercado está aí para pro-
var isso. Para Robert, o motivo
é o que se vê em campo: o fute-
bol bonito, gostoso de ver. “Ele
recupera o arquétipo do superta-
lento, da irreverência, e não es-
sa bobagem do guerreiro, que
começou com a campanha de
uma cervejaria”, defende.

E Davi Lucca, nasceu pronto
para dividir a cena,à exemplo
da campanha da Nextel do pai e
avô? Seria mais um golaço. ■

Nascidoparaafama

Com ganhos de patrocínio estipulados
emR$10milhões,craquedoSantos emplaca
mais campanhas com nascimento do filho

O primeiro filho de Neymar
e de Carolina Nogueira Dantas
veio ao mundo na quarta-feira
pela manhã pesando 2,8 quilos.
Teve direito a foto em sites e
anúncios da Lupo e da Panasonic
na mídia em sua homenagem.

DaviLuccarouboua
cenanamanhãdeontem

ESPORTE

“Papai”Neymarmarca
novo gol demarketing

Daniela Paiva
dpaiva@brasileconomico.com.br

R
ep

ro
d

u
çã

o
d

e
In

te
rn

et

Infografia: Alex Silva sobre foto Douglas Aby Saber/O Dia
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CONTRATOS INDIVIDUAIS 
DO JOGADOR

CAMPANHAS NA MÍDIA

SEARA 
Marca do grupo Marfrig desde 2009, 
é a patrocinadora da Seleção 
Brasileira de Futebol e da Copa do 
Mundo Fifa desde 2010

O BMG 
Banco  de crédito consignado que mais 
apoia clubes de futebol, como o Coritiba, 
Atlético Goianiense, América-MG, Ipatinga 
e Tupi FC, pega carona no sucesso do 
jogador e na boa campanha do clube

Tenys Pé (Baruel)

Panasonic

Red Bull

Lupo

Nike

Ambev 

Nextel (Oi)

Ministério do Turismo

Chega ao fim a contagem regres-
siva para o UFC Rio. No total, fo-
ram 14.850 ingressos vendidos,
com preços variando de R$ 800
a R$ 1.600.

Os números mostram o por-
quê do interesse do mercado pe-
lo MMA (sigla em inglês para ar-
tes marciais misturadas). A
Netshoes,que atua em comércio
eletrônico no setor esportivo,
tem comemorado avanços. O
crescimento mensal na venda
de produtos ligados à luta chega
a 180%, e a expectativa é que es-
se ritmo se sustente pelo menos
até dezembro.

No momento, a empresa já
chega perto dos 90% da meta
de vendas para o ano na catego-
ria. "Foi necessário adquirir es-
toques de emergência por duas
vezes para suprir a demanda
dos consumidores", comenta
Roni Cunha, diretor de marke-
ting da loja.

Em breve, a coleção de verão
dos produtos licenciados pelo
UFC estará disponível no site,
com uma inovação: roupas e

acessórios para o público femini-
nos, superando o patamar atual
de 60 itens com a marca.

Os atletas de MMA têm atraí-
do cada vez mais a atenção de
marcas com pouca relação
com o esporte. Prova disso é a
campanha lançada pelo Bur-
ger King na última quarta-fei-
ra, com o campeão de pesos
médios do UFC, Anderson Sil-
va. Neste sentido, a Netshoes
não pretende perder a onda e
não descarta a possibilidade
patrocinar atletas.

Há mais de 15 anos nesse
mercado, a Integralmédica, fa-
bricante de suplementos ali-
mentares, sabe bem da visibili-
dade oferecida pelos lutadores
de MMA. "O aumento de visuali-
zação da marca é exponencial e
instantâneo", avalia Felipe Bra-
gança, diretor da empresa. "Os
lutadores viraram heróis."

A empresa já nota um aumen-
to substancial nas vendas. O cres-
cimento esperado para 2011 é de
45%, calcado em sua maior parte
na expansão do exército de consu-
midores e praticantes de modali-
dades ligadas às lutas. Atualmen-
te, o mercado de suplementos ali-
mentares gira US$ 600 milhões
somente no Brasil. ■

www.brasileconomico.com.br

■ CONTRATO
Com a Lupo, o valor do
contrato pode chegar a

R$5mi

LONGO
PRAZO
NEYMAR DEVE REDUZIR A
CARTEIRA DE PATROCÍNIOS
O professor de núcleo de
esportes da ESPM Robert Alvarez
destaca que a ascensão do garoto
na indústria tende a reduzir
o ritmo. “É difícil prever quando,
mas uma hora vai deixar de
ser novidade”, afirma. Portanto,
a estratégia mais eficiente é
reduzir o número de associações,
até porque, continua o professor,
“exposição não é tudo e pode não
ser suficiente para você crescer
de maneira sólida e duradoura”.

■ SALÁRIO
Mensalmente, o jogador
embolsa cerca de

R$ 1,5mi

■ PUBLICIDADE
Estimativa é
ganhos anuais de

R$ 10mi

MENOS É MAIS

45%
é o crescimento nas vendas
estimado pela Integralmédica
para o ano de 2011.

US$ 600 mil
é o montante que o mercado
de suplementos alimentares
gira por ano somente no Brasil.

➔

UFC traz “vale-tudo”
dos negócios ao Brasil

SUPLEMENTOS

Divulgação

Copa e Olimpíada são oportunidade para a infraestrutura do país

Netshoes e Integralmédica
buscam se associar ao evento do
Rio de Janeiro em busca de salto
na exposição de suas marcas

Murillo Constantino

Leia versão completa em

Henrique Meirelles, ex-presidente do Banco Central e que está atualmente à frente da Autoridade Público
Olímpica (APO), consórcio criado pelo governo federal para coordenar os projetos e investimentos que
serão realizados para os Jogos Olímpicos 2016, no Rio de Janeiro, avalia que o Brasil ainda está longe de
atingir um nível adequado nos mais variados setores de infraestrutura para receber os grandes eventos
esportivos que se aproximam. Entretanto, os desafios impostos para a realização destes eventos são
uma grande oportunidade para o país adequar sua infraestrutura. Uma projeção mais precisa do total de
investimentos necessários para isso, porém, só deve ocorrer mais próxima da realização dos eventos.

Bárbara Ladeia
bladeia@brasileconomico.com.br

BrasileiroAnderson
Silva (àdir.), estrela
das lutasmarciais,

fechacontrato
comBurgerKing
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Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 26, 27 e 28 ago. 2011, Primeiro Caderno, p. 36-37.
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