
COTAS JÁ NEGOCIADAS
6

NAMING RIGHTS
R$ 400 milhões por 20 anos

CAPACIDADE
45 mil torcedores

INAUGURAÇÃO
Dezembro/2013

INVESTIMENTO
R$ 350 milhões

TOTAL DE COTAS
14

ARENA
(Palmeiras)

PARTE DA OBRA CONCLUÍDA
40%

Até o final do próximo ano, es-
tão previstos para serem inaugu-
rados 14 novos estádios por to-
do o país, a grande maioria de-
les construídos ou reformados
para abrigar jogos da Copa do
Mundo 2014. Desse total, cinco
são arenas privadas de grandes
times cuja rivalidade dentro
dos gramados passa a ocorrer
também no mundo dos negó-
cios, onde seus gestores come-
çam a ofertar ao mercado espa-
ços comerciais que chegam a
custar R$ 400 milhões por um
contrato de 20 anos.

Dos times que estão prestes a
ter uma nova casa, o Palmeiras
é o que diz estar na frente na
corrida por patrocínios, cuja dis-
puta também conta com Corin-
thians, Grêmio, Internacional e
Atlético Paranaense.

Apesar da inauguração da Are-
na Palmeiras estar prevista ape-
nas para o final de 2013, a WTor-
re, empresa responsável pela
construção do estádio e que fica-
rá responsável por sua gestão
por 30 anos, garante ter fechado
seis das 14 cotas de patrocínios
cujos valores variam de R$ 2 mi-
lhões a R$ 20 milhões anuais. Pa-
ra a maior delas, a que dá direito
a ter o nome da arena (naming ri-
ghts), são quatro grandes compa-
nhias em negociação. “Não pos-
so falar o nome e nem o segmen-
to dessas empresas para não aju-

dar a concorrência”, afirma Ro-
gério Dezembro, diretor de no-
vos negócios da WTorre.

Segundo ele, a expectativa é
que 70% das cotas de patrocí-
nio do novo estádio sejam co-
mercializadas até o final deste
ano. “O potencial da Arena Pal-
meiras é inédito e não terá ou-
tro no país”, diz Dezembro, ao
citar os três pilares que diferen-
ciam o local de seus concorren-
tes, que são: ser de um grande
clube de futebol, estar na cida-
de de São Paulo e em uma locali-
zação privilegiada (em espaço
nobre e de fácil acesso).

Com os contratos de patrocí-
nios e mais as locações com cama-
rotes, praça de alimentação, lo-
jas, entre outros, a WTorre avalia
que o Palmeiras terá uma receita
em torno de R$ 67 milhões por
ano com a nova arena.

O rival do Sul
Para os contratos esperados até
o final deste ano, a WTorre terá
como principal rival a Grêmio
Empreendimentos, empresa
criada em parceria entre o clu-
be de Porto Alegre e a construto-
ra OAS para gerir o novo está-
dio, que será inaugurado no pró-
ximo dia 8 de dezembro.

Até o momento, a Arena Grê-
mio não fechou nenhuma das
seis cotas que serão ofertadas
ao mercado, mas a expectativa
é que todas elas já estejam fe-

chadas até o final do ano. “Te-
mos três empresas globais ne-
gociando o naming rights”,
afirma Eduardo Antonini, pre-
sidente da Grêmio Empreendi-
mentos. Para essa cota, a com-
panhia pretende faturar R$ 15
milhões anuais para um contra-
to de dez anos.

A Arena Grêmio terá ainda
outros espaços menores que es-
tão sendo vendidos por R$ 3 mi-
lhões e R$ 4,5 milhões, além de
contratos com fornecedores
que variam de acordo com o ser-

viço. Um deles é a de exclusivi-
dade para a venda de bebidas,
que terá a Coca-Cola como res-
ponsável pelos produtos.

Outro time que está na briga
por patrocínios é o Corinthians,
cuja cota principal (naming ri-
ghts) está avaliada em R$ 400
milhões por um contrato de 20
anos. O vice-presidente de mar-
keting do clube, Luís Paulo Ro-
senberg, foi contatado mas não
respondeu as questões referen-
tes à Arena Corinthians até o fe-
chamento desta edição. ■

Rogério
Dezembro
Diretor de
novos negócios
da WTorre

Editora executiva: Jiane Carvalho jcarvalho@brasileconomico.com.br

Alexandre Rezende

DESTAQUE FUTEBOL

Novos estádios acirram briga
dos clubes por patrocínios

“É um projeto inédito e tenho
certeza que não terá outro
igual no Brasil pelos fatores
que envolvem a construção
da Arena Palmeiras”

Através da WTorre, Palmeiras garante ter saído na frente dos rivais ao fechar seis das 14 cotas ofertadas

NOVOS PALCOS DA BOLA E DOS NEGÓCIOS A Arena Palmeiras é a que está com as negociações de cotas mais avançadas entre os novos estádios do país

CAPACIDADE
60 mil torcedores

INAUGURAÇÃO
Dezembro/2012
INVESTIMENTO
R$ 600 milhões
PARTE DA OBRA CONCLUÍDA
93%
TOTAL DE COTAS
6
COTAS JÁ NEGOCIADAS
nenhuma
NAMING RIGHTS
R$ 150 milhões por 10 anos

ARENA
(Grêmio)

CAPACIDADE
65 mil torcedores

INAUGURAÇÃO
Dezembro/2013
INVESTIMENTO
R$ 820 milhões
PARTE DA OBRA CONCLUÍDA
50%
TOTAL DE COTAS
não divulgado
COTAS JÁ NEGOCIADAS
não divulgado
NAMING RIGHTS
R$ 400 milhões por 20 anos

ARENA
(Corinthians)

CAPACIDADE
41 mil pessoas

INAUGURAÇÃO
Junho/2013
INVESTIMENTO
R$ 183 milhões*
PARTE DA OBRA CONCLUÍDA
45%
TOTAL DE COTAS
Indefinido
COTAS JÁ NEGOCIADAS
Indefinido
NAMING RIGHTS
Indefinido

CAPACIDADE
51,3 mil torcedores

INAUGURAÇÃO
Dezembro/2013
INVESTIMENTO
R$ 330 milhões
PARTE DA OBRA CONCLUÍDA
33%
TOTAL DE COTAS
Indefinido
COTAS JÁ NEGOCIADAS
Indefinido
NAMING RIGHTS
Indefinido

BEIRA-RIO
(Internacional)

ARENA DA BAIXADA
(Atlético Paranaense)

Fonte: Brasil Econômico, com Portal Copa 2014      *Reforma

Além da Arena Palmeiras, 
mostrada acima, existem 
outros quatro casos de 

naming rights em andamento 
no Brasil. As obras mais 

avançadas são as do estádio 
do Grêmio, que, com 

inauguração prevista para 
dezembro deste ano, cobrará 

R$ 150 milhões por 
10 anos da empresa que 
quiser estampar o nome 

na nova arena

Fábio Suzuki
fsuzuki@brasileconomico.com.br
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Reeditar o sucesso alcançado
pela Allianz Arena, na Copa do
Mundo da Alemanha, em
2006, é um dos maiores desa-
fios para os administradores de
estádios e para as empresas in-
teressadas nas cotas de “na-
ming rights”. “Algumas pesqui-
sas mostram que até hoje, anos
depois do evento, ainda há
uma lembrança altíssima do no-
me do estádio em todo o mun-
do”, afirma João Henrique
Areias, consultor especializado
em marketing esportivo.

Características típicas do Bra-
sil, porém, acabam tornando a
missão de replicar a experiên-
cia alemã por aqui um pouco
mais complicada. “A forma co-
mo a mídia atua na questão do
patrocínio é o grande problema
que tem que ser enfrentado ho-
je”, diz Areias. Segundo ele, o
fato de as emissoras não cita-
rem o nome dos patrocinadores

dos estádios durante as trans-
missões esportivas é o principal
motivo que atravanca novos in-
vestimentos na área.

Enquanto durar esse entrave
entre clubes e emissoras, é pro-
vável que poucas empresas se
sintam motivadas a fazer gran-
des investimentos para ligar
suas marcas aos nomes das are-
nas esportivas. “Se não tiver-
mos condições de mídia iguais
às da Europa e dos Estados Uni-
dos, será muito difícil alguém
conseguir replicar por aqui o su-
cesso obtido pela Allianz na Ale-
manha”, afirma Celso Foster,
professor da ESPM especializa-
do em marketing esportivo.

Para os especialistas, a única
saída para reverter esse quadro
é os clubes exigirem, nos con-
tratos de imagem fechados
com as emissoras de televisão,
que os estádios sejam chama-
dos pelo nome vendido para o
patrocinador. “Cabe aos diri-
gentes mostrar que mais verba
para os clubes é bom também
para as TVs, que exibirão espe-
táculos maiores”, diz Areias.

Além da cultura das emisso-
ras, a forma como muitas em-

presas encaram o patrocínio
no Brasil também pode atrapa-
lhar o sucesso dos “naming ri-
ghts”. “Algumas marcas po-
dem se sentir patrocinadores
de segunda linha, por não te-
rem o nome associado à are-
na”, afirma Foster. “É preciso
mudar também a maneira co-
mo as empresas brasileiras en-
caram o marketing esportivo.”
Nem só as questões ligadas dire-
tamente ao patrocínio servem
de desestímulo para empresas

que pretendem realizar esse tipo
de investimento. “Algumas con-
sideram muito arriscado ligar o
nome a um estádio e, de repen-
te, ver a marca associada a casos
de violência entre as torcidas,
por exemplo”, diz José Roberto
Martins, da consultoria Global-
brands, de desenvolvimento de
marcas. “Como são contratos de
longo prazo, a empresa ainda
corre o risco de ser afetada por
outros fatores, como momentos
ruins do clube.” ■

Da atração de novos torcedores
à inclusão da marca do time em
um projeto de longo prazo. São
vários os desafios que os clubes
terão a partir da inauguração
das novas arenas no país tendo
como exemplo o que foi realiza-
do pelos times do exterior.

Segundo o consultor de mar-
keting e gestão esportiva Amir
Somoggi, os custos de uma are-
na atualmente não são pagos
se ela não for utilizada de for-
ma multiuso. “Os clubes terão
que converter os milhões de
torcedores para potenciais con-
sumidores em seus estádios”,
diz ele. “Não é porque o local é
novo que o torcedor irá até
ele. Tem que ter uma aborda-
gem para isso.”

Além da maior presença do
público, ele aponta também a
comercialização de camarotes
como uma receita essencial pa-
ra uma arena não dar prejuízo.
“Hoje, os espaços corporativos
e áreas vips são responsáveis
por até 45% das receitas de um
estádio”, afirma.

Torcedores Vips
Esta última lição de Somoggi es-
tá sendo seguida pelo menos
por Palmeiras e Grêmio. O clu-
be de Porto Alegre já comer-
cializou 50% dos seus camaro-
tes, cujos preços vão de R$ 150
mil a R$ 300 mil por ano de
acordo com o tamanho (vai de
16 a 40 pessoas) e localização
dentro do novo estádio.

Já a WTorre iniciará a venda
dos camarotes da Arena Palmei-
ras nas próximas semanas. Ao
todo, serão 2,8 mil lugares com
preço médio de R$ 18 mil o as-
sento ao ano. Os espaços serão
disponibilizados primeiro para
uma lista de dois mil torcedores
ilustres do clube.

“São 196 módulos de camaro-
tes no total que poderão sofrer
ajustes em seus tamanhos de
acordo com a demanda do mer-
cado”, comenta Rogério Dezem-
bro, diretor da WTorre.

Uma das iniciativas da cons-
trutora visando uma maior re-
ceita para o clube com a nova
arena está no estacionamento.
A empresa estuda colocar pre-
ços mais baixos nos estaciona-
mentos para os torcedores que
chegarem com duas horas de an-
tecedência à partida e que sai
uma hora após o seu término.
“Isso aumenta a possibilidade
de gastos da pessoa quando ela
fora ao novo estádio”, afirma
Dezembro. ■

Resistência das emissoras
de televisão em falar o

nome de patrocinadores de
estádios é um dos entraves para
o fechamento dos contratos de
naming rigjhts.

Os dois estádios do Sul do país
para a Copa do Mundo de 2014
estão em compasso de espera
quando o assunto é patrocí-
nio. As arenas Beira Rio, do In-
ternacional de Porto Alegre, e
a Arena da Baixada, do Atléti-
co Paranaense, estão focando
seus esforços para colocar as
obras dentro do cronograma
estipulado pela Fifa. O diretor
de marketing do Atlético do
Paraná, Mauro Holzmann, dis-
se que em trinta dias o clube
anunciará as cotas de patrocí-
nio e o parceiro que vai gerir o
novo estádio.

“É um negócio novo no Bra-
sil. Não é fácil achar esses par-
ceiros. No entanto, há empre-
sas estrangeiras interessadas
na administração do estádio”,
diz o executivo.

Segundo ele, o clube está em
negociação com uma empresa
que já administra estádios e es-
paços para shows nos Estados
Unidos e na Europa. Holzmann
acrescentou que a Arena da Bai-

xada foi o primeiro estádio no
Brasil a ter esse tipo de gestão.
Na época, nos anos 90, o clube
contava com quatro patrocina-
dores (Caixa Econômica Fede-

ral, a Umbro, Sundown Motos
e o patrocínio master, a fabri-
cante de celulares Kyocera).

“Em trinta dias teremos tu-
do definido. Hoje, estamos
mais preocupados em concluir
as obras do estádio para depois
ir à caça de patrocínio da Are-
na”, ressalta o Holzmann.

Sem avanço no índice de
execução, os trabalhos na Are-
na da Baixada, 45% prontos,
seguem na fase de demolições,

fundações e outras etapas da
construção. Cinco estruturas
do estádio são demolidas. Já a
etapa de fundação ocorre em
quatro setores. Há ainda qua-
tro outras frentes de trabalho.
A terraplenagem, por sua vez,
é feita em dois locais: no grama-
do, que terá a reconstrução de
elementos como drenagem,
aquecimento e irrigação, e na
área do futuro estacionamen-
to. O número de operários pas-
sou de 162 para 433 pessoas.

A Arena Beira Rio segue na
mesma toada. Lá o clube já en-
tregou para a Beira Rio S/A a
administração do estádio. O
contrato será por 15 anos e a
empresa terá os direitos de ar-
rendamento da área VIP. O di-
retor presidente da empresa,
Marcelo Flores, diz que em
meados de novembro estarão
definidos as diretrizes para a
contratação dos patrocínios e
as vendas dos camarotes. “Es-
tamos focados nas obras.”

Segundo Flores, o projeto
do estádio prevê a construção
de 125 camarotes, sendo 55
com visão panorâmica da are-
na. Esses serão construídos
nas marquises da antiga estru-
tura. “Temos mais de 30% das
obras concluídas”, diz. ■

Enquanto Palmeiras
garante que já fechou seis

contratos de publicidade para o
novo estádio, outros clubes
ainda nem definiram quantas
cotas serão ofertadas.

● ●

Beira Rio e Arena da Baixada devem
definir os contratos até novembro

O fato de televisões não citarem
nome dos patrocinadores é um
desestímulo para investimentos

Sucesso dos nomes depende de como
emissoras vão lidar com as parcerias

➤

Fotos: divulgação

Para Amir Somoggi, consultor
esportivo, times terão diversos
desafios com os novos estádios

Internacional e Atlético
Paranaense estão mais focados
nos cronogramas das obras

➤

AllianzArena,deMunique:estádioaindaélembradoseisanosdepois

LEIA MAIS

ARENAS PELO MUNDO

Atlético Paranaense
define em 30 dias
gestora e as diretrizes
para patrocínio

AArenadaBaixadadespertouointeressedeempresasestrangeiras

Gabriel Ferreira
gferreira@brasileconomico.com.br

Verbas ainda
estão longe
do ideal

Ana Paula Machado
amachado@brasileconomico.com.br
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 25 set. 2012, Primeiro Caderno, p. 4-5.




