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MARCAS 
NO PÓDIO 

Empresas estão ganhando cada vez mais 
ao investir em marketing esportivo 

Aproximidade do início dos Jogos Olímpicos 2012 em 
Londres está incentivando o ritmo de preparativos para 
os próximos eventos esportivos no Brasil. Nos próximos 
anos, serão promovidas a Copa das Confederações, a 

Copa do Mundo e as Olimpíadas. E junto com as aprovações de leis, 
a construção de estádios e a modernização de infraestrutura, com 
aporte público e privado, acontece agora a corrida das empresas 
para fortalecer o valor das marcas. 
Apesar de os investimentos em marketing esportivo estarem au-
mentando, em 2010 houve crescimento de 18% em investimento 
publicitário se comparado a 2009, ainda são poucas as empresas 
que utilizam essa plataforma como estratégia de comunicação. E o 
futebol, como sempre, é o destaque. Por causa da Copa do Mundo, 
o segmento de esportes na televisão aberta aumentou em 67% e, na 
TV paga, em 48% entre 2010 e 2009, com destaque para o futebol 
que cresceu 87%. Outras 23 modalidades transmitidas pela telinha 
tiveram aporte de apenas 9%. Dados do Instituto Brasileiro de Mar-
keting Esportivo de 2008 mostram o investimento em patrocínios 
esportivos em torno de R$ 328 milhões. 
A queixa da maioria dos atletas é justamente essa disparidade de 
auxílio financeiro entre os esportes. Em dezembro de 2006 foi apro-
vada a Lei de n° 11.438, que prevê incentivo e benefícios a quem 
fomentar atividades esportivas. Trocando em miúdos, é como se 
fosse uma "Lei Rouanet" dos esportes. Ela permite a dedução de 1% 
do imposto devido ao patrocínio a eventos esportivos. Sua duração, 
porém, tem prazo para acabar: o ano de 2015. 
"A questão esportiva ficou estagnada por muito tempo. Na década 
de 1980, houve uma lei para a cultura. Em seguida foi feita a mo-
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bilização para existir uma lei para o esporte, que foi cancelada pelo 
Collor. Agora, temos uma nova lei de incentivo ao esporte, que espe-
ro que finalmente funcione" disse o velejador Lars Grael em evento 
realizado pelo Lide (Grupo de Líderes Empresariais) Esportes em 
abril deste ano na capital paulista. Em 2007, primeiro ano em que a 
lei começou a valer, pouco mais de 50 empresas usaram esse incenti-
vo. Para este ano, já são mais de 1500. "O potencial de crescimento é 
grande. Muitas empresas, no entanto, ainda não participam por des-
conhecimento ou insegurança. Aldo Rebelo (Ministro dos Esportes) 
questionou o porquê de o esporte ter só 1% se o potencial é tão gran-
de. Isso está na agenda" diz Ricardo Capelli, diretor do Programa de 
Lei de Incentivos Fiscais do Ministério do Esporte. Apesar de a lei 
caducar em 2015, Capelli acredita que a lei deixará um importante 
legado para o país. "O objetivo central não é ganhar os eventos, mas 
fazer com que seja o início para colocar a matriz de desenvolvimento 
do esporte em outro patamar." 

Entre as grandes empresas brasileiras, atualmente o banco Itaú é um 
dos grandes investidores em esportes. Antes mesmo da Lei de Incen-
tivo ao Esporte, o banco tinha forte envolvimento com o futebol. Foi 
o primeiro a fechar o patrocínio da Copa do Mundo no Brasil. E hoje 
incentiva tanto outros esportes quanto seus atletas. 
Do outro lado das negociações existem as entidades que querem divi-
dir o bolo de investimentos com o futebol. A Confederação Brasileira 
de Basquete iniciou em 2009 um esforço para fortalecer a imagem do 
esporte no mundo. O plano elaborado irá até o ano de 2020, quando a 
expectativa é de se ter um dream team brasileiro, um modelo de ges-
tão como referência e um legado histórico. No início do longo proces-
so, Luiz Felipe de Barros, diretor-executivo da CBB, conta que a grande 
visibilidade e a resposta rápida ainda são fatores decisivos na hora de 

0 velejador Lars Grael fala da 
evolução nas leis de incentivo 
ao esporte em evento do Lide 

a empresa fechar um patrocínio, o que difi-
culta a preponderância de outros esportes. A 
entidade ainda está em fase de mapeamento 
de branding. Nesta fase, está sendo estudado 
o DNA do basquete para conseguir provar por 
A+B que associar uma marca a este esporte 
pode trazer determinados significados e cons-
truir valor. "O trabalho ainda está sendo feito, 
estamos executando o processo invertido para 
mostrar o que o basquete pode oferecer." 

ARENA FÉRTIL 
Outras grandes companhias já identificaram 
no esporte uma maneira de construir forte-
mente suas marcas. No McDonald's, a inicia-
tiva remonta ao ano de 1968, quando passou 
a associar sua marca a torneios esportivos. Na 
ocasião, estavam sendo realizados os Jogos de 
Inverno na França. Ao perceber que os atletas 
norte-americanos sentiam falta da culinária 
de seu país, o restaurante enviou hambúrgue-
res para eles. De forma mais profissional, em 
1978, patrocinou os Jogos Olímpicos. E em 
1994, firmou o primeiro acordo com a Copa 
do Mundo. Apesar de não trazer grande vi-

Luiz Felipe de Barros, da Confederação Brasileira de Basquete, 
comenta o planejamento de branding para o esporte nos próxi-
mos anos em evento da ABA A ut
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Eduardo Muniz, da TopBrands, explica 
os prós e contras de investir em grandes 
eventos esportivos 

as possibilidades. São promovidos programas para funcionários, 
clientes de todo mundo e quem estiver presente no evento. Para cada 
um, existe a necessidade de promover uma experiência diferencia-
da. Em alguns casos, crianças entram com seus ídolos no campo de 
futebol antes da partida oficial. Em outros, os adolescentes podem 
nadar na piscina olímpica que é usada apenas pelos profissionais. 
Para os clientes, há o cardápio customizado de acordo com o local de 
realização do evento. Para os funcionários, existe a possibilidade de 
trabalhar nas filiais especiais construídas nas cidades-sede do even-
to. E com isso, muitas vezes, a primeira oportunidade de sair do país. 
Eduardo Muniz, sócio da consultoria de branding TopBrands, diz 
que o esporte está na plataforma do entretenimento. Historicamen-
te, a visão das pessoas é de que os atletas são verdadeiros heróis. E, 
por isso, a maioria se engaja fortemente quando este é o assunto. 
"Um estudo do COI (Comitê Olímpico Internacional) diz que os Jo-

Avelar Matias, do Banco do 
Brasil, fala da tradição dos 
investimentos em esporte 
para rejuvenescer a marca em 
evento da ABA 

sibilidade aportar dinheiro nas Olimpíadas, 
David Grinberg, gerente de marketing espor-
tivo da rede de restaurantes, diz que o impor-
tante é associar sua marca aos atributos e va-
lores que constituem o evento. "Os jogos são 
temas nos jantares em família e isso tem a ver 
com o que o McDonald's acredita." 
Mais do que ter seu logo transmitido em toda 
a imprensa mundial, o McDonald's atua em 
três pilares diferentes para aproveitar todas 
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gos Olímpicos transmitem a ideia de prazer pelo esforço, amizade, 
lisura, sonho, esperança e inspiração." Por outro lado, Muniz reitera 
que é preciso ter cautela na hora de investir o capital. "Uma pesquisa 
da empresa de pesquisa GFK revela que 64% das pessoas entrevista-
das não se lembravam de nenhuma marca nas Olimpíadas e 48% não 
se recordavam de qualquer patrocinador na Copa do Mundo." 
Portanto, diz ele, ao definir a plataforma é necessário partir de ins-
trumentos fundamentais, como o plano de marketing, a construção 
do cenário e os objetivos. No planejamento esportivo, é fundamental 
utilizar ferramentas de storytelling, diretrizes, plataformas gerais e po-
líticas. Como exemplo, Muniz esmiuçou o case do jogador do Santos, 
Neymar. Estrela do futebol brasileiro, ele já demonstrava que teria um 
futuro promissor quando era bem jovem. Por isso, o Santos, para man-
tê-lo, precisou fortalecer sua marca para buscar patrocínios e bancar 
o salário da maior revelação do futebol brasileiro dos últimos anos. 
Foi então pensado um plano de marketing para a marca Neymar e 
definidas ideias como a do que ele precisava representar: unido à fa-
mília, ousado e desenvolto, entre outros. Ele teve até mesmo acom-
panhamento psicológico e tratamento com fonoaudióloga. Anos 
depois, é patrocinado por mais de 10 marcas, ficou em primeiro lu-
gar também fora dos estádios - nos rankings de revistas femininas 
-, tornou-se veículo com site e Twitter, e ainda atraiu milhares de 
sócios-torcedores para o time da Baixada Santista. 

TRADIÇÃO NO ESPORTE 
O Banco do Brasil já atrela sua marca ao esporte como estratégia de bran-
ding há mais de 20 anos. Em 1991, uma pesquisa revelou que a idade mé-
dia de seus correntistas era de 58 anos. Decidiu-se então atrair clientes 

mais jovens e que o esporte era uma maneira 
de rejuvenescer a marca para essa tarefa. No 
mesmo ano, o BB passou a patrocinar as sele-
ções brasileiras masculina e feminina de vôlei, 
no que é hoje uma das mais longas parcerias 
esportivas do Brasil. Essa iniciativa se desdo-
brou para patrocínios no jogador de tênis Guga, 
alguns campeões olímpicos que são embai-
xadores de seus respectivos esportes e até em 
corridas automobilísticas. Só em 2011, o banco 
esteve em 448 eventos em 56 cidades, atingindo 
737 mil pessoas. O mais impressionante é que 
em uma pesquisa de lembrança de marca para 
cada modalidade esportiva, o Banco do Brasil 
foi citado em quase todas, mesmo naquelas em 
que nunca investiu um centavo. A idade mé-
dia de seus clientes já estava em 41,5 anos em 
2001. "A percepção que se tem é de que somos 
o banco de esporte brasileiro" diz Avelar Matias, 
gerente-executivo de patrocínios esportivos do 
Banco do Brasil. 

JOGADA DE MESTRE 
A empresa de bebidas de origem austríaca 
Red Buli já havia enxergado no esporte uma 
maneira ímpar de construir sua marca. Fun-
dada em 1987, ela está em 164 países. Em 

David Grinberg, do McDonald's, conta a história do marketing 
esportivo da rede de restaurantes 
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2011, vendeu 185 milhões de latas do ener-
gético Red Bull só no Brasil, considerado o 
quarto mercado mundial desta bebida, que 
é o principal produto da empresa. Enquan-
to a maioria das empresas investe entre 3 e 
4% do faturamento em marketing, na Red 
Buli esse porcentual chega a 30%, sendo que 
metade é alocado em esporte e eventos cul-
turais, branding e trade marketing. "Figura-
mos entre as cinco empresas do mundo que 
mais investem em esporte, e nem estamos 
em Copa do Mundo e Olimpíadas" enfatiza 
Andrey Cabral, diretor de marketing e admi-
nistração da companhia no Brasil. 
Em 2011, a empresa realizou mais de 800 
eventos proprietários no mundo todo, patro-
cinou mais de 570 atletas, e esteve presente 
em 80 modalidades esportivas, desde skate, 
bike até surf. Para ter o selo Red Buli, o atle-
ta tem que desfrutar do estilo de vida que 
a marca prega e gostar do produto. Como a 
companhia é focada em desempenho, cada 
esportista tem metas a cumprir. "Todo atleta 
tem que criar um evento próprio. Por exem-
plo, um dos nossos patrocinados está em-
penhado em um projeto com a Nasa há três 
anos. A ideia é que ele suba a 37 mil metros 
de altura em um cápsula, que é na estratos-
fera, para saltar a 1200 km/h. Vai estar em 
todos os jornais do mundo." 
A companhia também zela por investir em es-
portistas que tenham entre 15 e 20 anos: ape-

nas 5% deles já tinha sido campeão ao começar a ser patrocinado pela 
marca. O piloto alemão da Fórmula 1 Sebastian Vettel, por exemplo, co-
meçou a ter apoio da Red Buli aos 13 anos. Em 2005, a marca comprou 
ainda a escuderia Jaguar e a transformou na equipe Red Buli, e ainda 
mantém diversos times de futebol. A métrica para análise é de retorno 
editorial: no ano passado, foram computados dois bilhões de euros em 
mídia espontânea. "Isso faz com que a ponta da cadeia venda mais" re-
vela Cabral. A produção de conteúdo é levada tão a sério pela Red Bull 
que a própria companhia tem uma media house, que capta, edita e dis-
tribui imagens dos eventos e dos atletas. São vários pontos de contato 
como rádio, aplicativos para celular, TVs e até gravadoras. • 

Andrey Cabral, da Red Buli, 
fala do alto investimento em 
esportes da marca 
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Text Box
Fonte: Propaganda, São Paulo, ano 57, n. 734, p. 76-81, maio 2012.




