
A Nike, maior fabricante de ma-
terial esportivo do mundo, colo-
cou à venda as marcas Umbro e
e Cole Haan após não conseguir
transformar as duas aquisições
em máquinas de fazer dinheiro.

Os negócios devem ser con-
cluídos em um ano, disse a com-
panhia em comunicado. A Nike
comprou a inglesa Umbro, vol-
tada para materiais de futebol,
em 2008, por US$ 567 milhões.

Mark Parker, presidente da
companhia, vai se concentrar
em suas principais marcas. As
vendas da Umbro no ano fiscal
de 2011 foram de US$ 224 mi-
lhões. “Não é uma unidade ren-
tável”, Chris Svezia, analista da
Susquehanna Financial Group,
em Nova York.

A Nike também quer passar
adiante a rede de calçados e ves-
tuário Cole Haan, adquirida em
1988. No ano passado, a compa-
nhia faturou US$ 518 milhões,
uma alta de 12%. No primeiro
trimestre deste ano, tanto a Co-
le Haan como a Umbro registra-
ram perdas, dizem analistas.

Desinvestimentos
A Nike é rápida para se desfazer
de negócios que julgam deficitá-
rios. Em 2007, a fabricante de
material esportivo vendeu a
marca Starter para a Iconix,
que administra várias marcas,
por US$ 60 milhões, depois que
ela apresentou resultados abai-
xo das outras unidades da em-
presa. A Nike fez a venda três
anos depois de ter adquirido a
Starter, por US$ 43 milhões.

No caso da Umbro, a compra
logo se demonstrou um negócio
problemático. Ao adquirir a
marca inglesa, a Nike estava de
olho no aumento de suas ven-
das na Europa e no contrato de
longo prazo que ela tinha com a
seleção de futebol da Inglaterra.
Um mês depois do anúncio, o ti-
me inglês não conseguiu se clas-
sificar para a campeonato euro-
peu, causando uma enorme que-
da nas vendas. Segundo analis-
tas, o maior erro da Nike foi não
ter conseguido fazer a Umbro
se tornar uma marca interme-
diária, que não competisse com
seus produtos. ■ Bloomberg

A premiação paga pela Conme-
bol ao campeão da Libertadores,
cerca de R$ 3 milhões, é apenas
parte da meta de Santos e Corin-
thians. Além do montante, os clu-
bes apostam na visibilidade do
evento para encher os cofres. “O

ganho desportivo é muito maior.
Avançar às finais valoriza o joga-
dor, o time e a marca Santos. Tra-
balhamos para internacionalizar
nosso produto”, diz o diretor de
futebol do Santos, Felipe Faro,
responsável por gerir uma equi-
pe avaliada em R$ 340 milhões.

No Corinthians, o pensamento
não é diferente. Apesar de não
ter o elenco com o mesmo peso

do rival, estimado em ‘ apenas’
R$ 178,6 milhões, o marketing da
equipe aproveita o bom momen-
to. “O ganho é mais institucional
do que financeiro. É evidente que
o clube gera mais negócios com
sua participação em uma final co-
mo esta. Mas o verdadeiro ganho
está em imagem”, diz Caio Cam-
pos, gerente de marketing do Co-
rinthians. ■ E.L.

Os duelos entre Corinthians e
Santos na semifinal da Liberta-
dores da América — nos dias 13
e 20 de junho — vão muito além
das quatro linhas. Os dois elen-
cos, que estão entre os mais va-
liosos da competição, entram
em campo de olho na vaga na fi-
nal da competição, que, além
de render satisfação às torcidas,
vai premiar o time campeão
com cerca de R$ 3 milhões.

Além da premiação, os ti-
mes ganham com a valoriza-
ção da marca. “Nessa altura do
campeonato, restando quatro
jogos para o título, o poder de
barganha com os patrocinado-
res é maior. O clube fica em evi-
dência e o marketing pode tra-
balhar em função disso”, afir-
ma Fernando Ferreira, sócio-
diretor da Pluri Consultoria,
empresa especializada em eco-
nomia do esporte.

A Confederação Sul-America-
na de Futebol (Conmebol) não
torna a competição rentável co-
mo outros torneios, visto que a
premiação paga pela entidade é
baixa. Na primeira fase, as equi-
pes recebem US$ 120 mil pela
classificação. Nos mata-matas
seguintes, os vencedores embol-
sam US$ 180 mil nas oitavas de
final, US$ 230 mil nas quartas e
US$ 310 mil nas semifinais. “Se
contarmos em valores de pre-
miação, o vice-campeão leva
US$ 600 mil e o campeão US$ 2
milhões. Além disso, tem a ren-

da de bilheteria, ativações pro-
mocionais dos patrocinadores e
uma exposição de marca quase
imensurável”, analisa o diretor
de marketing da Traffic Sports,
Eduardo Morato.

Jogadores em cifras
A valorização de mercado não
fica destinada apenas aos clu-
bes. Os jogadores também pas-

sam pelo mesmo processo.
“Atletas de menor expressão
vão nessa carona. Não é o caso
do Neymar, que já é um dos me-
lhores jogadores do mundo e
não precisa desse tipo de vitri-
ne. Porém, aqueles que estão
começando conseguem redi-
mensionar os valores de contra-
to”, analisa Wagner Ribeiro,
um dos empresários brasileiros

mais respeitados no futebol.
Antes da bola rolar para mais

uma edição do torneio continen-
tal, Neymar está avaliado em
R$ 74 milhões. Tamanha a dispa-
ridade de valorização, com o di-
nheiro investido no craque san-
tista seria possível comprar cin-
co vezes o meio-campista Pauli-
nho, atleta mais valorizado do
elenco corintiano. ■

Érico Leonan
eleonan@marcabrasil.com

PROMOÇÃO

LG desembarca nas festas juninas do
Nordeste com ação na cidade de Caruaru

RESTAURANTES

Bon Grillê se prepara para temporada de
inverno em Campos do Jordão

Divulgação

Clássico entre Santos e
Corinthians vale R$ 3 mi

Clubes apostam na valorização da marca

Nike vai
vender a
Umbro e a
Cole Haan

Alan Morici/Ag. O Dia

Departamentos de marketing
das equipes aproveitam
a visibilidade do evento

Fabricante de material esportivo
não conseguiu ampliar vendas da
marca e da varejista de roupas

De 6 de junho a 29 de julho, a rede Bon Grillê estará em Campos do
Jordão, interior de São Paulo, com um cardápio especial para atender
ao público presente na temporada de inverno da região. O restaurante
temporário ficará na praça de alimentação do Nestlé Market Plaza
Shopping. “E á nona vez participamos da temporada”, afirma Bruno
Bonfiglioli, gerente de marketing da rede especializada em grelhados.

A LG Electronics anuncia seu desembarque nas festas juninas do
Nordeste. A empresa vai montar um estande temático já batizado de
X-Metal Bass é o Pipoco”, para promover sua linha de mini systems.
A cidade escolhida para a ação é Caruaru, em Pernambuco. Começou
no sábado dia 2. O Nordeste cresceu 20% em relação ao ano anterior e
é a região com maior importância em vendas do Brasil para a categoria.

Santos tem uma
equipe avaliada
em R$ 340 milhões,
enquanto elenco
do rival Corinthians
soma cerca de
R$ 178 milhões

EMPRESAS

Além da vaga na final da Libertadores e da euforia das torcidas, disputa paulista
tem cifras relevantes para times, patrocinadores e jogadores da competição

NeymaréavaliadoemR$74mi,valor5vezesmaiorqueodo jogadorPaulinho,omaiscarodoCorinthians
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 4 jun. 2012, Primeiro Caderno, p. 28.




