
Uma das principais característi-
cas do gremista é que nós so-
mos apenas gremistas. Não há
uma segunda opção, sem impor-
tar a distância em que estamos
do nosso Grêmio e da nossa ter-
ra gaúcha. É este estado de espí-
rito que se renova a cada ano
quando começa o Brasileirão.
O Campeonato Brasileiro

nos aproximamais do time , au-
menta a convivência com o ti-

me graças ao maior número de
notícias na imprensa nacional
e discutimos de igual para
igual nas conversas com os
amigos a cada rodada.

Não acho que o Grêmio seja
favorito ao título,mas na verda-
de isso não importa. Mas tenho
a certeza de que verei o Grêmio
em destaque, entrando altivo a
cada partida, imortalizando seu
espírito de luta e chegando às úl-

timas rodadas na briga por título
e espaço na Libertadores. Não é
utopia pensar dessamaneira. Co-
mo gremistas temos o direito e o
dever de pensar assim, tantas
são nossas histórias de supera-
ção ao longo do tempo. É comes-
te espírito que quero ver nosso
Grêmio em cada partida.
O ano de 2012 é especial por-

quemarcará a despedida do nos-
so querido Olímpico , palco on-

de aprendi a amar nosso Grê-
mio, e a entrada em uma nova
era, que será a daArena. Saudo-
sismos à parte, não podemos pa-
rar o curso da história, mas sim
devemos seguir com a missão
que um dia recebemos de nos-
sos pais ou de nossos corações e
que temos o dever de passar pa-
ra os filhos: perpetuar nossa
paixão pelo tricolor gaúcho.
Vamos, Grêmio!!! ■

Vasco Luce
Gremista e presidente da área de
bebidas da PepsiCo naAmérica Latina

O tricampeonato paulista con-
quistado pelo Santos no último
domingo foi exaustivamente
comemorado pelos executivos
da Seara. Não que no frigorífico
comandado pelo grupo Mar-
grif, todos os executivos sejam
Peixe desde criancinha. Mas
não é difícil entender o motivo
para tanta alegria. É que a cada
foto ou cena do jogo exibida
nos sites, jornais, revistas e
emissoras de televisões do Bra-
sil e do exterior, o logotipo da
Seara estava lá, sempre em posi-
ção de destaque, estampado na
camisa dos novos meninos da
Vila, Neymar, Paulo Henrique
Ganso e companhia.
A decisão de se envolver com

o futebol surgiu em 2010, quan-
do os executivos do Marfrig vi-
ram no futebol uma forma inte-
ressante de reconstruir a marca
Seara, adquirida poucos meses
antes pela companhia. “Quería-
mos criar uma imagem muito
forte e consistente no Brasil e
nomundo e chegamos à conclu-
são de que o futebol deveria ser
a espinha dorsal dessa estraté-
gia”, diz Antonio Zambelli, dire-
tor de marketing da Seara.
A primeiramedida nesse sen-

tido foi o patrocínio ao Santos,
logo seguido pelo apoio à Sele-
ção Brasileira, com direito a ter
a marca estampada na camisa
de treino dos jogadores convo-
cados por Dunga, então técnico
da seleção canarinho.
A Seara não revela o valor in-

vestido nessas iniciativas, mas
confirma que elas ocupam boa
parte de sua verba de marke-
ting. “Os patrocínios formam o
eixo central da nossa estratégia
de divulgação de marca. Então,
é natural que o valor seja alto”,
afirma Zambelli.
Estimativas de mercado

apontam que apenas o valor pa-
go pela Seara ao Santos deve es-

tar próximo dos R$ 10 milhões,
incluindo a presença da marca
no mobiliário do clube e na ca-
misa dos jogadores. Já para
apoiar a seleção deManoMene-
zes, estima-se que o valor acer-
tado com a CBF seja cerca de
US$ 6 milhões.
Segundo Zambelli, os investi-

mentos valem a pena, pois o re-
conhecimento damarca aumen-
tou imediatamente, conforme
os objetivos traçados pelo Mar-
frig. “Agora é hora de transfor-
mar esse reconhecimento em
preferência”, diz Zambelli.

Rumo ao Nordeste
Quando quis apenas divulgar
seus serviços de loja virtual, a
Netshoes optou pela própria in-
ternet como canal de comunica-
ção. Mas quando chegou a hora
de fazer “construção de mar-
ca”, os meios escolhidos foram
a publicidade namídia tradicio-
nal e a camisa de futebol de ti-
mes importantes. Hoje,
Netshoes tem seu nome estam-
pado nas camisas de Santos,
Atlético Paranaense e Bahia. “A
escolha das equipes costuma ter
a ver commercados onde quere-
mos nos fortalecer”, afirma
Marcos Paladino, gerente co-
mercial de futebol da empresa.
ANetshoes não revela qual o va-
lor investido no patrocínio às
equipes, mas comemora os ga-
nhos em exposição. “Para nós, é
importante até os vídeos dos
lances, que ficam para sempre
no youtube”, diz Paladino.

Outros ganhos
Nem só de exposição, porém,

vive um patrocinador. Ao fe-
char contrato com um clube, a
Netshoes, por exemplo, coloca
entre seus direitos itens como
camarotes nos estádios, ingres-
sos para os treinos e encontros
de jogadores da equipe com
clientes, funcionários e forne-
cedores da empresa. São os
chamados direitos de proprie-
dade e, embora seja de curto al-
cance - ou dirigido a um gru-
po pequeno de torcedores - o
efeito é comemorado por

quem põe dinheiro no futebol.

Estreia no Verdão
Outra que também se interes-
sou pelos ganhos além da expo-
sição da marca na camisa de
uma equipe de grande porte foi
a fabricante de automóveis Kia.
Ao anunciar o acordo como Pal-
meiras, no início deste ano, a
empresa apresentou como pon-
to relevante o fato de, pelo con-
trário, o treinador da equipe,
Luiz Felipe Scolari, poder apare-

cer em eventos organizados pe-
lamontadora no Brasil. “No his-
tórico da estratégia de marke-
ting da Kia, no Brasil e no mun-
do, o esporte é prioridade”, afir-
mou, na época, José Luiz Gandi-
ni, presidente da montadora no
país. Antes de fechar a parceria
com o Palmeiras, porém, a pre-
sença da Kia no futebol brasilei-
ro era mais discreta, se restrin-
gindo ao patrocínio à Copa do
Brasil e ao time do Ituano, do in-
terior de São Paulo. ■

Gabriel Ferreira
gferreira@brasileconomico.com.br
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Vinicius Brandini

Mesmolongedenossa terra, somosapenasgremistas

Marcas vão ao ataque com
patrocínio de clubes no país

ASeara não diz, mas
a estimativa do
mercado é de que a
empresa pague
R$ 10 mi ao Santos
‘e US$ 6 mi à CBF
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Da indústria alimentícia, como a Seara, a empresas da nova economia, como a loja virutal Netshoes,
o patrocínio ao futebol brasileiro se consolida e é disputado pormarcas que querementrar em campo

Gandini, presidentedaKia :patrocínioaoPalmeirase deolhonaagendadotécnicoLuizFelipeScolari
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 18 maio 2012, Primeiro Caderno, p. A10.




