
estarão todas voltadas para o Brasil. A Co
pa do Mundo de futebol em 2014 e a Olim
píada de 2016 no Rio de Janeiro são os pró
ximos dois grandes eventos esportivos da 
agenda mundial, foco do interesse de atle
tas, técnicos e confederações e, sobretudo, 
de uma audiência com escala e amplitude 
incomparáveis. Somadas, Copa e Olimpía
da atraem cerca de 8,5 bilhões de especta
dores em todos os cantos do mundo, uma 
conta que considera a audiência acumula
da das inúmeras competições (ou seja, uma 
mesma pessoa pode "contar" mais de uma 
vez). No total, cidadãos de 205 países — 
com idades, perfis de renda, comportamen
tos e gostos variados — acompanharão os 
eventos. O esporte é uma das poucas coisas 
no mundo do entretenimento capaz de 
atrair tanta gente ao mesmo tempo. E, por 
isso mesmo, é hoje uma das vitrines mais 
desejadas por empresas e marcas. No caso 
dos Jogos Olímpicos, os patrocinadores 

oficiais mundiais, anunciados pelos comi
tês organizadores até dois anos antes do 
evento, pagarão até 320 milhões de dólares 
por uma cota que lhes dá direito a estampar 
suas marcas em ginásios, estádios, piscinas 
e quadras, além da preferência em comprar 
as cotas de transmissão das emissoras de 
televisão. Até agora, há espaço para apenas 
15 desses patrocinadores. É como se fosse 
o oceano vermelho do marketing esportivo: 
é preciso um poder de fogo enorme para 
estar nele. O oceano azul, com oportunida
des para peixes menores, fica nas bordas 
desses eventos. "Há muitas oportunidades 
para quem não é patrocinador oficial, mas 
é preciso ser ágil na definição de estratégias 
e de parceiros", diz Eduardo Corch, diretor 
no Brasil da Havas Sport & Entertainment, 
uma das maiores agências de marketing 
esportivo do mundo. "Com o passar do tem
po, as melhores opções somem e o que so
bra fica caro." 

O vínculo com atletas costuma ser a al
ternativa preferida das empresas. O nada
dor brasileiro César Cielo, campeão dos 50 
metros na Olimpíada de Pequim, tem hoje 
seis patrocinadores. "A natação é um dos 
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esportes que mais crescem no Brasil", 
diz Gabriela Garcia, diretora de plane
jamento da Hypermarcas, empresa do 
setor de produtos de cuidados pessoais 
e medicamentos genéricos e um dos 
patrocinadores do atleta. "E Cielo é jo
vem, tem personalidade e luta por seus 
objetivos, características que queremos 
associar às nossas marcas." Com seu 
histórico de títulos e de comportamen
to, Cielo é um investimento de risco 
reduzido — e isso, claro, tem seu custo. 
Os valores de patrocínio normalmente 
não são revelados, mas é evidente que 
associar hoje uma marca ao nome Cie-
lo vale muito mais do que valia há qua
tro anos, quando a companhia coreana 
de produtos eletrônicos Samsung tor
nou-se a única patrocinadora do então 
desconhecido nadador. Por regula
mento, a marca Samsung não apareceu 
durante as transmissões da prova que 
deu uma inédi ta medalha de ouro 
olímpica na natação ao Brasil. Mas, no 
dia seguinte à conquista, a empresa fez 
questão de divulgar sua ligação com o 
novo herói esportivo brasileiro por 
meio de anúncios na mídia. 

M A R C A S D E R E S P E I T O 
Outro caminho possível é o patrocínio 
a equipes e confederações. A Sadia, 
marca da BRFoods, maior empresa bra
sileira de alimentos, investe nas confe
derações de natação, judô e ginástica 
olímpica desde que o Rio de Janeiro foi 
anunciado como sede dos próximos 
Jogos (os valores não foram revelados). 
Foi a forma encontrada para enfrentar 
nesse campo sua maior concorrente, a 
Seara, uma das principais patrocinado
ras da seleção brasileira de futebol e 
apoiadora oficial da Copa do Mundo 
de 2014 — estima-se que o investimen
to total da empresa seja de 50 milhões 
de dólares. "A marca Sadia já é muito 
conhecida", diz Eduardo Bernstein, 
diretor de marketing da BRFoods. "Mas 
os jogos eram nossa oportunidade de 
relacioná-la com qualidade de vida e 
hábitos saudáveis." 

Quanto mais popular o esporte, 
maior a exposição e maiores os valores 
de patrocínio envolvidos. Patrocinar 
modalidades como judô e natação po-
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de fazer sentido para uma companhia 
de produtos de consumo de massa, co
mo a BRFoods, mas parece fora de co
gitação — pelo custo e pela estratégia 
— para empresas menores e mais seg
mentadas. Para elas, há esportes como 
o rúgbi, uma unanimidade na Nova 
Zelândia e quase uma curiosidade no 
Brasil. Nos Jogos do Rio de Janeiro, o 
rúgbi fará sua estreia como modalida
de olímpica, o que atraiu a empresa de 
material esportivo Topper e a monta
dora chinesa JAC Motors. Ambas têm 
verba de marketing muito pequena se 
comparadas a concorrentes como Ni
ke, Adidas, Volkswagen e General Mo
tors, mas esperam associar o cresci
mento do esporte ao apoio que deram 

SporTV. "Em um ambiente com tantas 
marcas, é preciso contar uma história 
única para ter relevância", diz Mauro 
Corrêa, sócio da consultoria de marke
ting esportivo Golden Goal. "É o que 
essas empresas estão fazendo." 

Ações complementares costumam 
ser tão importantes quanto o patrocínio 
direto. Como a geração de mídia espon
tânea para a maioria das modalidades 
é muito baixa no Brasil, com exceção 
do futebol, ações em mídias sociais e 
anúncios em jornais, revistas e TV são 
fundamentais para que o público saiba 
que uma empresa está apoiando uma 
seleção ou um atleta. A promoção de 
torneios amistosos e jogos de exibição 
também ajuda as empresas a aproveitar 

o clima esportivo que começa a tomar 
conta do país. A Gillette, marca de ar
tigos masculinos da Procter&Gamble, 
vai patrocinar a primeira vinda do cam
peão suíço de tênis Roger Federer ao 
Brasil. "É importante reservar uma 
quantia semelhante à investida no pa
trocínio para promover essas ações", 
afirma Eduardo Muniz, sócio da con
sultoria Top Brands. 

Como em quase tudo na vida, o pa
trocínio esportivo tem riscos. Desde os 
mais simples, como o consumidor as
sociar o patrocinador a um eventual 
fracasso da equipe, até aos cada vez 
mais comuns escândalos de corrupção 
envolvendo competições, passando 
pelas crises de imagem em que alguns 

às seleções masculina e feminina. A 
JAC vai investir 320 000 reais por ano 
na confederação de rúgbi, uma fração 
dos 15 mi lhões de dó la res que a 
Volkswagen aporta anualmente na 
Confederação Brasileira de Futebol. 
Mas, graças a esse investimento, pode 
faturar com a exposição conquistada 
com um inédito nono lugar obtido pe
la equipe feminina do Brasil no cam
peonato mundial e com as transmis
sões feitas pelo canal especializado 

esportistas se envolvem. O astro do 
golfe Tiger Woods perdeu quase todos 
os patrocinadores depois que suas trai
ções conjugais foram reveladas. É o 
tipo de pecado que qualquer ser huma
no — ainda que seja um superatleta — 
pode cometer. Há muitos outros — e 
convém não associá-los a marcas de 
respeito. Para elas, o que realmente 
importa é a imagem de vitória, supe
ração, união e compromisso que o es
porte pode transmitir. 

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.

Text Box
Fonte: Exame, São Paulo, ano 46, n. 7, p. 98-101, 18 abr. 2012.




