
Ponha meia dúzia de torcedores
em uma mesa de bar e tente fa-
zer com que eles concordem
em alguma questão relacionada
ao futebol. A missão é pratica-
mente impossível, a menos que
o tema da conversa envolva as
questões políticas, administrati-
vas e econômicas dos clubes.
Quando isso acontece, é pratica-
mente certo que todos concor-
darão que, nesse ponto, o fute-
bol brasileiro mal começou o
tempo regulamentar, certamen-
te vai precisar de prorrogação
e, talvez, nem os pênaltis consi-
gam resolver. E futebol foi o te-
ma do Debates Brasil Econômico
— Um olhar sobre os grandes te-
mas nacionais, evento realiza-
do por este jornal com o objeti-
vo de colocar temas de relevân-
cia para o país sob o holofote da
discussão de especialistas.

Afinal, as dificuldades enfren-
tadas pelo futebol nacional, fora

das quatro linhas, prejudicam
as equipes nacionais, resultam
também em perdas econômicas
para os clubes e para o país. “Es-
tamos na frente de uma gigan-
tesca reserva de petróleo, mas
temos apenas um saca-rolhas
para perfurá-la”, disse Rogério
Dezembro, diretor de novos ne-
gócios da construtora WTorre e
ex-diretor do departamento de
marketing do Palmeiras, e um
dos convidados para o debate.

Caminhos possíveis
Seria impossível sair de um tipo
de debate como este com uma
conclusão. Mas a discussão ser-
viu para apontar alguns cami-
nhos possíveis. Há consenso, po-
rém, de que não é difícil desco-
brir qual o caminho deverá ser
trilhado para atingir a maturida-
de que o esporte já alcançou em
outras praças, sobretudo na Eu-
ropa. O maior desafio, na verda-
de, é dar o primeiro passo. “Os
clubes precisam ser geridos
com mais gestão e menos pai-

xão”, diz Cesar Gualdani, sócio
da consultoria Stochos.

Luiz Fernando Vieira, vice-
presidente da agência de publi-
cidade Africa, do Grupo ABC
disse que os clubes precisam
amplificar o escopo de atua-

ção. “Eles precisam buscar par-
ceiros em vez de patrocinado-
res. Às vezes é melhor fechar
com uma empresa do que es-
tampar a camisa com um mon-
te de marcas. O parceiro vai se
sentir mais valorizado”, afir-
mou Vieira que também partici-
pou do debate e cuja agência re-
presenta um grande e tradicio-
nal anunciante de futebol, a
marca Brahma, da Ambev.

Não há dúvidas de que o fute-
bol brasileiro avançou bastante
nas últimas décadas. Só o Cam-
peonato Brasileiro de 2012, que
está apenas em sua primeira ro-
dada, deve movimentar R$ 2 bi-
lhões em patrocínios, direitos de
transmissão e bilheteria, entre
outras fontes de receita. “Mas o
mercado brasileiro ainda não
aprendeu a explorar a era dos
pontos corridos. Comemoramos
médias de público relativamen-
te baixas para este tipo de com-
petição”, afirmou Amir Somog-
gi, da consultoria BDO e que
também participou do debate.

Globalização
Para Somoggi, os clubes brasi-
leiros têm de “entender seu pa-
pel no mundo e se posicionar
globalmente”. Armênio Neto,
gerente de marketing do San-
tos Futebol Clube sabe bem do
que Somoggi está falando. Se-
gundo ele não foi só dentro de
campo que o Peixe perdeu para
o Barcelona. “Há dois quilôme-
tros do estádio já se via artigos
do time catalão à venda. E a
gente com dificuldade para le-
var meia dúzia de camisa do
Santos para vender em Tó-
quio”, lembrou o executivo du-
rante o evento.

Mas não faltam oportunida-
des. Pelo menos é a opinião de
Evandro Guimarães, diretor de
operações da 9INE. “As oportu-
nidades são muito grandes
mas os clubes precisam se pro-
fissionalizar. Até por uma ques-
tão de sobrevivência”, afir-
mou o braço direito de Ronal-
do Fenômeno na agência de
marketing esportivo. ■

Gabriel Ferreira
gferreira@brasileconomico.com.br

Futebol brasileiro ainda leva
goleada fora das quatro linhas

Editora: Eliane Sobral esobral@brasileconomico.com.br

Essa é a conclusão dos participantes do “Debates Brasil Econômico — um olhar sobre grandes temas nacionais”,
que reuniu um seleto time de executivos para discutir os negócios do esporte mais amado do país
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Se a Nike paga
US$ 60 milhões
para a CBF, significa
que São Paulo,
Santos, Palmeiras e
Corinthians também
podem receber
US$ 60 milhões.
Desde que deixem suas
fronteiras e explorem
o potencial global

Amir Somoggi
Diretor da área de esportes

Os clubes brasileiros têm o costume
de gastar o dinheiro como se não fosse
deles. Isso não é um mercado sério

Amir Somoggi
Diretor da área de esportes da BDO

Estamos diante de uma gigantesca
reserva de petróleo, mas só temos
um saca-rolha para perfurar

Rogério Dezembro
Diretor de novos negócios da WTorre

Existe um grande
descrédito do mercado
publicitário com o futebol

Evandro Guimarães
Diretor de operações da 9INE
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Tradicionalmente contrapos-
tos à CBF, os clubes brasileiros
devem sair fortalecidos da Co-
pa, quando ganharão grande vi-
sibilidade, principalmente se o
Brasil não levantar a taça, cir-
cunstância na qual a entidade
ganharia musculatura.

“O caminho natural é que de-
senvolvam comercialmente sua

marca, entendendo seu papel
nos cenários nacional e global,
como fez o Bayer de Munique”,
analisa Cesar Galdani, da con-
sultoria Stochos Sports&Enter-
tainment, apostando num cená-
rio de consolidação, como o vi-
vido por outros setores da eco-
nomia. “No futuro, haverá só
dez ou doze clubes mundiais.”

A estratégia para lidar com a
imagem do time será decisiva
nesse gargalo. Os craques terão

um papel de adidos das “grifes”
para as quais jogam. Daí, reapa-
rece a necessidade de gerir bem
as carreiras, evitando comporta-
mentos inoportunos, como o de
Neymar, que xingou o treina-
dor Dorival Júnior em 2010.

A lacuna entre a realidade
dos clubes brasileiros e a dos eu-
ropeus, muito mais profissiona-
lizados, ficou evidente no últi-
mo Torneio Mundial de Clubes,
no Japão. “Começamos a per-

der fora do estádio”, conta Ar-
mênio Neto, gerente de marke-
ting do Santos, que jogou con-
tra o Barcelona, um craque em
gestão e marketing. Ao chegar
perto da arena, eles se deparou
com dezenas de bancas expon-
do produtos do time espanhol.
O clube paulista, mesmo sendo
o mais conhecido do Brasil no
exterior, não tinha nada do gê-
nero e ficou apagado aos olhos
dos torcedores japoneses.

O fortalecimento da marca
dos clubes poderia evitar dilemas
como o do Flamengo, que, com a
maior torcida do Brasil, não con-
segue gerar receitas como o Inter
de Porto Alegre. Convertendo-
se numa grife, como Barcelona,
o clube teria mais oportunidade
de aferir ganhos. “É preciso
transformar o torcedor em con-
sumidor”, diz Evandro Guima-
rães, diretor geral da 9INE, agên-
cia de marketing esportivo. ■

Se Neymar é ídolo dentro de
campo, os dirigentes do Santos
são fora dele. O trabalho realiza-
do pelo atual grupo de dirigen-
tes do clube é tido como exem-
plo a ser copiado por muitas ou-
tras equipes brasileiras. “O San-
tos é o grande destaque atual
do nosso futebol, não só por-
que está vencendo dentro de
campo, mas porque sabe apro-
veitar isso em outras áreas”,
afirma Luiz Fernando Vieira, vi-

ce-presidente da agência Áfri-
ca e ex-diretor do São Paulo.

Para Armênio Neto, atual ge-
rente de marketing do Peixe, o
sucesso está ligado a uma forma
diferente de encarar a adminis-
tração de um clube. “Enquanto
as equipes não pensarem na pe-
renidade, haverá problemas”,
diz. Hoje, segundo o dirigente,
um dos maiores desafios dos
clubes brasileiros é conseguir
manter a mesma linha de pensa-
mento durante mais de uma ges-
tão. “A questão política é tão
forte que se muda o grupo no co-
mando, todo o trabalho ante-

rior, mesmo que seja bom, é jo-
gado no lixo”, afirma.

Essa instabilidade política se
reflete não só em mudanças de
posicionamento da equipe em
questões mais ligadas ao desem-
penho dentro dos gramados, co-
mo o perfil do treinador que se-
rá escolhido para comandar o ti-
me, ou a política de contrata-
ção de jogadores. Um dos prin-
cipais efeitos se dá diretamente
no caixa dos clubes brasileiros.
“A dificuldade que existe para
melhorar o valor pago pelos pa-
trocinadores se dá porque as
empresas veem com maus

olhos essa situação”, diz Cesar
Gualdani, sócio da Stochos.

Ruptura
Segundo Rogério Dezembro,
ex-dirigente do Palmeiras, pro-
fissionalizar a gestão de um clu-
be não significa que ele deva
ser administrado como uma
empresa. “São organismos dife-
rentes e não podem ser admi-
nistrados da mesma forma”,
afirma. “Os clubes precisam en-
contrar uma forma diferente
de serem administrados.”

Pela boa fase que vive dentro
do gramado, o Santos foi apre-

sentado como o melhor candi-
datos a capitanear a mudança
de pensamento. “No futebol bra-
sileiro, grandes viradas na ges-
tão só acontecem em momen-
tos de glória ou de crise”, diz De-
zembro. Exemplo disso seria as
mudanças ocorridas na estrutu-
ra do Corinthians após a equipe
ter sido rebaixada, em 2007.

Além do momento ideal, é
preciso que haja gente suficien-
te para brigar pelas mudanças.
“A dificuldade é lidar com as
cabeças antigas, que sempre fi-
zeram as coisas do mesmo jei-
to”, diz Vieira. ■ G.F.

Clubes devem se consolidar como marcas

Mudanças de gestão têm que ser mais profundas

Juliana Garçon
jgarcon@brasileconomico.com.br

Número de times globais cairá para cerca de uma dúzia e gerenciar a imagem será mais importante que ter a maior torcida

“ “

O Santos de hoje é a referência,
mas e se mudar o presidente
na próxima eleição?

Falta alcançar um nível mais
elevado de receita. É um desafio
para os clubes e federação

Armênio Neto
Gerente de marketing do Santos Futebol Clube

“

Conselheiro vitalício
de clube é um problema:
não morre nunca

Luiz Fernando Vieira
Vice-presidente da Africa

Existe um mar de oportunidades
no marketing esportivo,
especialmente no futebol

César Galdani
Sócio-diretor da Stochos Sports & Entertainment
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Não faz muito tempo, os está-
dios se resumiam ao gramado e
à arquibancada. Nada mais dife-
rente do que acontece hoje,
quando as arenas mais moder-
nas do mundo são verdadeiros
espaços multiuso, com áreas co-
mo centros comerciais, auditó-
rios e espaços para convenções.

Uma realidade como essa ain-
da é muito distante do que acon-
tece nos estádios brasileiros.
“No exterior, o mesmo espaço
é utilizado para jogos de modali-
dades diferentes e shows em
dias seguidos. Aqui, se tiver um
show no estádio a equipe não
pode jogar na semana seguin-
te”, diz Luiz Fernando Vieira,
vice-presidente da Agência
África e ex-conselheiro de mar-
keting do São Paulo.

O movimento de reforma e
construção de novos estádios,
motivado pela escolha do Brasil
para sediar a Copa do Mundo de
2014, é uma esperança de mu-
dar esse quadro. Em boa parte
dos projetos, existe a previsão
de que os estádios se converte-

rão em arenas multiuso, com a
instalação de pelo menos um
centro de convenções na mes-
ma área. “O problema dessas
obras é que o modelo de parce-

ria público-privada estabeleci-
do vai inviabilizar que os clubes
consigam lucrar com seus no-
vos estádios”, afirma Amir So-
moggi, diretor da área de espor-
te da BDO. Para ele, o único clu-
be que conseguirá ter ganhos
significativos com os novos está-
dios é o Atlético Paranaense,
que não concedeu a administra-
ção do empreendimento a ne-
nhum parceiro na obra.

Opinião que, aliás, causou
pronta reação de Rogério De-
zembro, diretor da WTorre, em-
presa responsável pela constru-
ção da Arena Palestra, novo es-
tádio do Palmeiras.

Dezembro fez questão de dizer
que o modelo de negócio acerta-
do entre a construtora e o clube
será diferente. Pelo acordo, o Pal-
meiras terá direito a uma porcen-

tagem crescente do faturamento
do estádio durante os 30 anos em
que ele for administrado pela
WTorre. “Iremos desenvolver
17 novas fontes de renda para a
equipe”, afirma Dezembro.

De acordo com uma estimati-
va feita pela empresa, serão R$ 2
bilhões em receitas novas para o
Palmeiras ao longo do contrato.
Entre as novas fontes de renda a
que o clube terá acesso, desta-
cam-se uma melhor exploração
da venda de petiscos e bebidas
durante os jogos, um restauran-
te que ficará aberto mesmo
quando não houver eventos no
estádio e a possibilidade de que
uma empresa batize o estádio
com seu nome, prática conheci-
da como “naming rights”.

Na visão de Somoggi, por mais
que o acordo estabelecido entre o

Palmeiras e a WTorre seja melhor
do que o que foi feito na maioria
das outras obras, ainda não chega-
mos ao sistema ideal. “O percen-
tual reservado ao clube ainda é
muito pequeno”, afirma.

Espaço ideal
A localização foi o fator mais
destacado pelos participantes
para que os novos estádios se
viabilizem economicamente
como espaços de eventos. “A
Arena Palestra tem condições
únicas, porque está em um
ponto privilegiado de São Pau-
lo, que só não recebe mais
eventos por falta de espaço”,
diz Dezembro. “O mesmo não
acontece com o Itaquerão, do
Corinthians, que apesar de ser
em São Paulo, não está em uma
área privilegiada.” ■

Gabriel Ferreira
gferreira@brasileconomico.com.br

Alexandre Rezende

A nova polêmica em campo:
a geração de renda pelos estádios

Um mar de oportunidades está
à espera de quem entender os
fãs de esportes, especialmente
do futebol. Mas é preciso lidar
adequadamente com os desdo-
bramentos dos patrocínios, em
vez de simplesmente entupir as
camisas dos jogadores de logo-
marcas. Está é a chave para fa-
zer bons negócios no futebol
moderno, de acordo com os es-
pecialistas que participaram do
debate do BrasilEconômico.

Isso porque a overdose de
companhias desvaloriza os pa-

trocinadores, que se sentem
apoiando um “condomínio” de
marcas, e o “metro quadrado”
de camisa. Além do mais, já se
verificou que consumidores/
torcedores não retêm mais do
que duas ou três marcas.

Assim, as ações de marketing
encontrarão fontes de recursos,
mas precisarão ser mais criati-
vas. “É preciso ativar os patrocí-
nios com publicidade, relações
públicas, sites, camarotes e
ações de maketing em outros
clubes, para evitar rejeição des-
ses grupos de torcedores”, afir-
ma Cesar Galdani, da Stochos
Sports&Entertainment.

Afinal, as cifras envolvidas

nos patrocínios ao futebol no
país já estão longe de modestas:
são R$ 420 milhões para os clu-
bes e R$ 230 milhões para a Con-
federação Brasileira de Futebol
(CBF), diz Luiz Fernando Vieira,
sócio e vice-presidente de mí-
dia da agência Africa.

Outro campo de oportunida-
des de negócios é o mercado pu-
blicitário, que ganha fôlego
com o vigor da economia nacio-
nal e, naturalmente, terá um im-
pulso extra com os grandes
eventos esportivos.

“Pelas nossas estimativas, o
mercado publicitário deve al-
cançar R$ 70 bilhões em 2016,
contra R$ 39 bilhões em 2011, es-

tima Vieira, da África. Nas conta-
bilidade do executivo, que con-
sidera a projeção ainda “conser-
vadora”, entraram apenas pro-
dução de publicidade e compra
de espaço de mídia na televisão
e em veículos impressos.

Outro fator relevante para a
geração de negócios serão os no-
vos serviços dos estádios (leia
texto ao lado). “Haverá uma al-
vancagem de receitas”, diz
Evandro Guimarães, diretor-ge-
ral empresa de marketing espor-
tivo 9ine. E há ainda a Copa do
Mundo, que, de acordo com os
especialistas, pode mudar a rela-
ção com empresas patrocinado-
ras e anunciantes. ■ J.G.

“

Clubes movimentaram R$ 420
mi e a CBF outros R$ 230 mi
no ano passado. Ainda é pouco

“

O modelo de parceria
público-privada
estabelecido vai
inviabilizar que os
clubes consigam
lucrar com seus
novos estádios

Amir Somoggi
Diretor da área de

esporte da BDO

Debatedores
veem avanços com
as novas arenas
que estão sendo
erguidas para a
Copa de 2014, mas
é possível ir além

É preciso lidar
melhor com os
patrocínios, em vez
de apenas entupir
as camisas com
logomarcas. Esta
é a chave para fazer
bons negócios no
futebol moderno

Cesar Galdani
Consultor da Stochos

Sports&Entertainment

PERSPECTIVA NEGÓCIOS À VISTA

Entender os anseios do fã é a chave para lucrar

Bonsdebola:osparticipantesdodebatesobreoesportebretãotraçam aestratégiaparaoBrasil ampliaroplacarnaáreadosnegócios
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 25, 26 e 27 maio 2012, Primeiro Caderno, p. 4-6.




