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derna, em 1896, o pedagogo e historiador francês Pierre Frédy, mais
conhecido como Barão de Coubertin,
imaginou instituir um evento internacional entre atletas amadores que, por
meio do esporte, pudesse colaborar
para a melhoria da educação, a divulgação de hábitos saudáveis e a promoção da paz mundial. Passados mais de
dois séculos, poucos foram os ideais
originais que sobreviveram. As Olimpíadas já foram usadas como instrumento de propaganda de guerra, raros
são os atletas que competem sem compensações financeiras, muitos abandonam a escola ainda na adolescência
para se dedicar aos treinos e não são
poucas as vezes em que uma disputa
em quadras olímpicas descamba para
a troca de sopapos. Mesmo assim, a
iniciativa do Barão de Coubertin pode
ser considerada um dos maiores sucessos dos últimos séculos — pelo menos
do ponto de vista comercial.

Nos próximos anos, esses bilhões de
espectadores estarão de olho no Brasil
— e os anunciantes interessados em
seus olhares, também. Um reflexo disso é a chegada ao país, nos últimos
anos, das maiores empresas globais de
marketing esportivo. Especializadas
em organizar eventos, buscar patrocínios, vender direitos de transmissão,
gerenciar a carreira de atletas e dar
suporte na administração de times e
federações, essas empresas surgiram
para fazer a ponte entre o mercado
corporativo, regido por regras firmes
de governança, e o universo esportivo,
onde a gestão ainda é dominada pelo
amadorismo. "A visão do patrocinador
mudou. Ele não quer mais apenas estampar sua marca num uniforme ou
num carro de corrida. Quer explorar
todas as possibilidades que essa associação com o esporte proporciona", diz
Fernando Julianelli, vice-presidente
da XYZ, braço de marketing esportivo
do grupo ABC, de Nizan Guanaes. As
outras possibilidades são eventos e
campanhas publicitárias relacionadas
ao patrocínio de um time, atleta ou
mesmo competição utilizados para
"ativar" a marca, no linguajar dos marqueteiros. Um exemplo são as Fan Fest,
eventos para torcedores organizados
pela Fifa em diversas cidades do planeta durante a Copa do Mundo. Nelas,
telões imensos transmitem os jogos
enquanto ações dos patrocinadores
são desenvolvidas. É uma forma de
expor os parceiros da Copa em outros
locais além da sede e atingir mais alguns milhões de consumidores.
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Graças, em grande parte, ao sucesso
dos Jogos Olímpicos, o esporte se transformou ao longo das décadas em um
negócio lucrativo que, atualmente, movimenta mais de 500 bilhões de dólares
por ano. O público aficionado do esporte, multiplicado com as Olimpíadas,
atraiu anunciantes, patrocinadores e
impulsionou o surgimento de grandes
empresas de material esportivo. Na
Olimpíada de Pequim, em 2008, a audiência acumulada durante os 16 dias
de competição foi de 4,7 bilhões de pessoas em todo o mundo. Na Copa da África do Sul, no ano passado, a audiência
dos Jogos somou 26 bilhões de espectadores. Apenas a final, entre Espanha
e Holanda, foi vista por mais de 700 m i lhões de pessoas. "Praticamente todas
as empresas do mundo querem ter suas
marcas associadas a esses eventos, seja
patrocinando competições, seja anunciando em suas transmissões, seja
apoiando atletas", afirma Sylvio Maia,
professor da Escola Superior de Propaganda e Marketing, de São Paulo, especializado em marketing esportivo.

INVASÃO ESTRANGEIRA

O exemplo mais visível da invasão das
agências de marketing esportivo no
Brasil talvez seja a 9ine, empresa fundada pelo ex-jogador Ronaldo Nazário
em sociedade com o WPP, o maior grupo do mundo em publicidade e marketing. Com a experiência adquirida ao
longo de anos, aliando sua habilidade
para fazer gols a um talento para atrair
patrocinadores, Ronaldo deixou os
gramados para aproveitar a onda de
interesse pelo esporte no Brasil. Já tem
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em seu portfólio atletas como Neymar,
do Santos, Lucas, do São Paulo, e A n derson Silva, lutador de M M A , e empresas como a Procter&Gamble.
Ao mesmo tempo, o empresário Eike
Batista se associou à I M G , líder em
marketing esportivo no mundo, para
criar a I M X . "Há possibilidades extraordinárias no esporte e nós queremos fazer parte disso", diz Eike. Um
dos objetivos da I M X é construir e explorar arenas multiuso, como já é feito
nos Estados Unidos. Além disso, Eike
Batista criou o time de vôlei RJX.
Grandes grupos de comunicação, como a americana Octagon, a francesa
Havas e a japonesa Dentsu, montaram
recentemente estruturas voltadas para o esporte no Brasil. E grupos nacionais do setor, como o RBS, do Rio
Grande do Sul, e o Bandeirantes, de
São Paulo, também criaram braços voltados para o mercado esportivo.
O interesse pela exposição proporcionada por Copa e Olimpíada fez com
que empresas cujo negócio nada tem
a ver com esportes criassem departamentos específicos para cuidar da
área, caso de Ambev, Hypermarcas,
Banco Itaú e Liberty Seguros. "O esporte proporciona uma visibilidade
excelente para divulgar marcas pouco
conhecidas ou esquecidas", diz Bruna
Magarotti, coordenadora de marketing esportivo da Hypermarcas. A empresa é patrocinadora do Corinthians,
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do nadador Cesar Cielo, da piloto Bia
Figueiredo e da dupla de vôlei de praia
Taiana Lima e Vivian Cunha, entre
outros atletas. Para muitas empresas,
o patrocínio de grandes eventos tornou-se uma competição à parte. O objetivo ao investir milhões de reais no
apoio a atletas e competições, além de
expor sua marca, é evitar que os concorrentes o façam. É o caso do Itaú,
patrocinador da Seleção Brasileira de
Futebol, da Copa do Mundo de 2014 e
um dos principais anunciantes do
Campeonato Brasileiro de Futebol. O
Bradesco, seu concorrente histórico,
deu o troco e vai patrocinar a Olimpíada do Rio de Janeiro. "Poucos eventos
atraem tanta atenção como o futebol",
diz Fernando Chacon, vice-presidente
de marketing do Itaú.
Toda essa disposição de investir no
esporte faz a festa dos atletas. A lista
dos 50 esportistas mais ricos do mundo da revista americana Forbes mostra
que, juntos, eles faturaram 1,4 bilhão
de dólares no último ano. Curiosamente, os líderes da lista — o golfista Tiger
Woods, o piloto Michael Schumacher
e os tenistas Roger Federer e Maria
Sharapova — não são os atuais primeiros nos rankings de seus esportes. Isso
porque, mesmo sem ganhar títulos, eles
continuam a ser campeões na promoção de produtos. Uma prova de que, nos
dias de hoje, não importa vencer ou
perder. O mais importante é faturar.

Fonte: Exame, São Paulo, ano 45, n. 16, p. 132-135, 7 set. 2011.

