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Estamos diante de uma gigantesca
reserva de petróleo, mas só temos
um saca-rolha para perfurar
Rogério Dezembro
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Os clubes brasileiros têm o costume
de gastar o dinheiro como se não fosse
deles. Isso não é um mercado sério

Evandro Guimarães
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Existe um grande
descrédito do mercado
publicitário com o futebol
Diretor de operações da 9INE
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Futebol brasileiro ainda leva
goleada fora das quatro linhas
ão

A

Ponha meia dúzia de torcedores
em uma mesa de bar e tente fazer com que eles concordem
em alguma questão relacionada
ao futebol. A missão é praticamente impossível, a menos que
o tema da conversa envolva as
questões políticas, administrativas e econômicas dos clubes.
Quando isso acontece, é praticamente certo que todos concordarão que, nesse ponto, o futebol brasileiro mal começou o
tempo regulamentar, certamente vai precisar de prorrogação
e, talvez, nem os pênaltis consigam resolver. E futebol foi o tema do Debates Brasil Econômico

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

— Um olhar sobre os grandes temas nacionais, evento realiza-

do por este jornal com o objetivo de colocar temas de relevância para o país sob o holofote da
discussão de especialistas.
Afinal, as dificuldades enfrentadas pelo futebol nacional, fora

Caminhos possíveis

Seria impossível sair de um tipo
de debate como este com uma
conclusão. Mas a discussão serviu para apontar alguns caminhos possíveis. Há consenso, porém, de que não é difícil descobrir qual o caminho deverá ser
trilhado para atingir a maturidade que o esporte já alcançou em
outras praças, sobretudo na Europa. O maior desafio, na verdade, é dar o primeiro passo. “Os
clubes precisam ser geridos
com mais gestão e menos pai-

“

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

xão”, diz Cesar Gualdani, sócio
da consultoria Stochos.
Luiz Fernando Vieira, vicepresidente da agência de publicidade Africa, do Grupo ABC
disse que os clubes precisam
amplificar o escopo de atua-

ção. “Eles precisam buscar parceiros em vez de patrocinadores. Às vezes é melhor fechar
com uma empresa do que estampar a camisa com um monte de marcas. O parceiro vai se
sentir mais valorizado”, afirmou Vieira que também participou do debate e cuja agência representa um grande e tradicional anunciante de futebol, a
marca Brahma, da Ambev.
Não há dúvidas de que o futebol brasileiro avançou bastante
nas últimas décadas. Só o Campeonato Brasileiro de 2012, que
está apenas em sua primeira rodada, deve movimentar R$ 2 bilhões 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 relativamente baixas para este tipo de competição”, afirmou Amir Somoggi, da consultoria BDO e que
também participou do debate.

Globalização

Para Somoggi, os clubes brasileiros têm de “entender seu papel no mundo e se posicionar
globalmente”. Armênio Neto,
gerente de marketing do Santos Futebol Clube sabe bem do
que Somoggi está falando. Segundo ele não foi só dentro de
campo que o Peixe perdeu para
o Barcelona. “Há dois quilômetros do estádio já se via artigos
do time catalão à venda. E a
gente com dificuldade para levar meia dúzia de camisa do
Santos para vender em Tóquio”, lembrou o executivo durante o evento.
Mas não faltam oportunidades. Pelo menos é a opinião de
Evandro Guimarães, diretor de
operações da 9INE. “As oportunidades são muito grandes
mas os clubes precisam se profissionalizar. Até por uma questão de sobrevivência”, afirmou o braço direito de Ronaldo Fenômeno na agência de
marketing esportivo. ■
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Falta alcançar um nível mais
elevado de receita. É um desafio
para os clubes e federação

Conselheiro vitalício
de clube é um problema:
não morre nunca

Armênio Neto

Luiz Fernando Vieira

Gerente de marketing do Santos Futebol Clube

pa
ra

fin

Fotos: Alexandre Rezende

s

“

Existe um mar de oportunidades
no marketing esportivo,
especialmente no futebol
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Vice-presidente da Africa

César Galdani
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Clubes devem se consolidar como marcas

de

st
e

ar
tig

um papel de adidos das “grifes”
para as quais jogam. Daí, reaparece a necessidade de gerir bem
as carreiras, evitando comportamentos inoportunos, como o de
Neymar, que xingou o treinador Dorival Júnior em 2010.
A lacuna entre a realidade
dos clubes brasileiros e a dos europeus, muito mais profissionalizados, ficou evidente no último Torneio Mundial de Clubes,
no Japão. “Começamos a per-

der fora do estádio”, conta Armênio Neto, gerente de marketing do Santos, que jogou contra o Barcelona, um craque em
gestão e marketing. Ao chegar
perto da arena, eles se deparou
com dezenas de bancas expondo produtos do time espanhol.
O clube paulista, mesmo sendo
o mais conhecido do Brasil no
exterior, não tinha nada do gênero 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 consegue gerar receitas como o Inter
de Porto Alegre. Convertendose numa grife, como Barcelona,
o clube teria mais oportunidade
de aferir ganhos. “É preciso
transformar o torcedor em consumidor”, diz Evandro Guimarães, diretor geral da 9INE, agência de marketing esportivo. ■
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Tradicionalmente contrapostos à CBF, os clubes brasileiros
devem sair fortalecidos da Copa, quando ganharão grande visibilidade, principalmente se o
Brasil não levantar a taça, circunstância na qual a entidade
ganharia musculatura.
“O caminho natural é que desenvolvam comercialmente sua

marca, entendendo seu papel
nos cenários nacional e global,
como fez o Bayer de Munique”,
analisa Cesar Galdani, da consultoria Stochos Sports&Entertainment, apostando num cenário de consolidação, como o vivido por outros setores da economia. “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

ão
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Número de times globais cairá para cerca de uma dúzia e gerenciar a imagem será mais importante que ter a maior torcida
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Mudanças de gestão têm que ser mais profundas
O Santos de hoje é a referência,
mas e se mudar o presidente
na próxima eleição?

Se Neymar é ídolo dentro de
campo, os dirigentes do Santos
são fora dele. O trabalho realizado pelo atual grupo de dirigentes do clube é tido como exemplo a ser copiado por muitas outras equipes brasileiras. “O Santos é o grande destaque atual
do nosso futebol, não só porque está vencendo dentro de
campo, mas porque sabe aproveitar isso em outras áreas”,
afirma Luiz Fernando Vieira, vi-

ce-presidente da agência África e ex-diretor do São Paulo.
Para Armênio Neto, atual gerente de marketing do Peixe, o
sucesso está ligado a uma forma
diferente de encarar a administração de um clube. “Enquanto
as equipes não pensarem na perenidade, haverá problemas”,
diz. Hoje, segundo o dirigente,
um dos maiores desafios dos
clubes brasileiros é conseguir
manter a mesma linha de pensamento durante mais de uma gestão. “A questão política é tão
forte que se muda o grupo no comando, todo o trabalho ante-

rior, mesmo que seja bom, é jogado no lixo”, afirma.
Essa instabilidade política se
reflete não só em mudanças de
posicionamento da equipe em
questões mais ligadas ao desempenho dentro dos gramados, como o perfil do treinador que será escolhido para comandar o time, ou a política de contratação de jogadores. Um dos principais efeitos se dá diretamente
no caixa dos clubes brasileiros.
“A dificuldade que existe para
melhorar o valor pago pelos patrocinadores 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, profissionalizar a gestão de um clube não significa que ele deva
ser administrado como uma
empresa. “São organismos diferentes e não podem ser administrados da mesma forma”,
afirma. “Os clubes precisam encontrar uma forma diferente
de serem administrados.”
Pela boa fase que vive dentro
do gramado, o Santos foi apre-

sentado como o melhor candidatos a capitanear a mudança
de pensamento. “No futebol brasileiro, grandes viradas na gestão só acontecem em momentos de glória ou de crise”, diz Dezembro. Exemplo disso seria as
mudanças ocorridas na estrutura do Corinthians após a equipe
ter sido rebaixada, em 2007.
Além do momento ideal, é
preciso que haja gente suficiente para brigar pelas mudanças.
“A dificuldade é lidar com as
cabeças antigas, que sempre fizeram as coisas do mesmo jeito”, diz Vieira. ■ G.F.
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A nova polêmica em campo:
a geração de renda pelos estádios
Alexandre Rezende
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Debatedores
veem avanços com
as novas arenas
que estão sendo
erguidas para a
Copa de 2014, mas
é possível ir além
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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 estimativa 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, destacam-se uma melhor exploração
da venda de petiscos e bebidas
durante os jogos, um restaurante que ficará aberto mesmo
quando não houver eventos no
estádio e a possibilidade de que
uma empresa batize o estádio
com seu nome, prática conhecida como “naming rights”.
Na visão de Somoggi, por mais
que o acordo estabelecido entre o
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O modelo de parceria
público-privada
estabelecido vai
inviabilizar que os
clubes consigam
lucrar com seus
novos estádios
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“

ria público-privada estabelecido vai inviabilizar que os clubes
consigam lucrar com seus novos estádios”, afirma Amir Somoggi, diretor da área de esporte da BDO. Para ele, o único clube que conseguirá ter ganhos
significativos com os novos estádios é o Atlético Paranaense,
que não concedeu a administração do empreendimento a nenhum parceiro na obra.
Opinião que, aliás, causou
pronta reação de Rogério Dezembro, diretor da WTorre, empresa responsável pela construção da Arena Palestra, novo estádio do Palmeiras.
Dezembro fez questão de dizer
que o modelo de negócio acertado entre a construtora e o clube
será diferente. Pelo acordo, o Palmeiras terá direito a uma porcen-
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Bons de bola: os participantes do debate sobre o esporte bretão traçam a estratégia para o Brasil ampliar o placar na área dos negócios
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rão em arenas multiuso, com a
instalação de pelo menos um
centro de convenções na mesma área. “O problema dessas
obras é que o modelo de parce-

Palmeiras e a WTorre seja melhor
do que o que foi feito na maioria
das outras obras, ainda não chegamos ao sistema ideal. “O percentual 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 Paulo, 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.” ■
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Não faz muito tempo, os estádios se resumiam ao gramado e
à arquibancada. Nada mais diferente do que acontece hoje,
quando as arenas mais modernas do mundo são verdadeiros
espaços multiuso, com áreas como centros comerciais, auditórios e espaços para convenções.
Uma realidade como essa ainda é muito distante do que acontece nos estádios brasileiros.
“No exterior, o mesmo espaço
é utilizado para jogos de modalidades diferentes e shows em
dias seguidos. Aqui, se tiver um
show no estádio a equipe não
pode jogar na semana seguinte”, diz Luiz Fernando Vieira,
vice-presidente da Agência
África e ex-conselheiro de marketing 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 mudar esse quadro. Em boa parte
dos projetos, existe a previsão
de que os estádios se converte-
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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 criativas. “É preciso ativar os patrocínios com publicidade, relações
públicas, sites, camarotes e
ações de maketing em outros
clubes, para evitar rejeição desses grupos de torcedores”, afirma Cesar Galdani, da Stochos
Sports&Entertainment.
Afinal, as cifras envolvidas
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Clubes movimentaram R$ 420
mi e a CBF outros R$ 230 mi
no ano passado. Ainda é pouco
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Entender os anseios do fã é a chave para lucrar
Um mar de oportunidades está
à espera de quem entender os
fãs de esportes, especialmente
do futebol. Mas é preciso lidar
adequadamente com os desdobramentos dos patrocínios, em
vez de simplesmente entupir as
camisas dos jogadores de logomarcas. Está é a chave para fazer bons negócios no futebol
moderno, de acordo com os especialistas que participaram do
debate do BrasilEconômico.
Isso porque a overdose de
companhias desvaloriza os pa-

“

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

nos patrocínios ao futebol no
país já estão longe de modestas:
são R$ 420 milhões para os clubes e R$ 230 milhões para a Confederação Brasileira de Futebol
(CBF), diz Luiz Fernando Vieira,
sócio e vice-presidente de mídia da agência Africa.
Outro campo de oportunidades de negócios é o mercado publicitário, que ganha fôlego
com o vigor da economia nacional e, naturalmente, terá um impulso extra com os grandes
eventos esportivos.
“Pelas nossas estimativas, o
mercado publicitário deve alcançar R$ 70 bilhões em 2016,
contra R$ 39 bilhões em 2011, es-

tima Vieira, da África. Nas contabilidade do executivo, que considera a projeção ainda “conservadora”, entraram apenas produção de publicidade e compra
de espaço de mídia na televisão
e em veículos impressos.
Outro fator relevante para a
geração de negócios serão os novos serviços dos estádios (leia
texto ao lado). “Haverá uma alvancagem de receitas”, diz
Evandro Guimarães, diretor-geral empresa de marketing esportivo 9ine. E há ainda a Copa do
Mundo, que, de acordo com os
especialistas, pode mudar a relação com empresas patrocinadoras e anunciantes. ■ J.G.

Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 25, 26 e 27 maio 2012, Primeiro Caderno, p. 4-6.

