
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
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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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Text Box

Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 26, 27 e 28 ago. 2011, Primeiro Caderno, p. 37.
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