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Para o consultor Amir Somoggi, maior parte dos clubes brasileiros ainda tem estratégias ineficientes de arredação

Fu t e b o l Em 2011, os cem maiores clubes arrecadaram US$ 307 milhões com patrocínio e licenciamento

Times aumentam receita com marketing
Diogo Martins e Guilherme Serodio
Do Rio

O crescimento da economia
brasileira e da renda das famílias
nos últimos anos e impulsionou
substancialmente as receitas de
marketing dos clubes de futebol.
Em 2011, os cem maiores clubes
do país, que incluem agremia-
ções das séries A, B, C e D, fatura-
ram US$ 307 milhões com patro-
cínio e licenciamento de produ-
tos, aponta um estudo do consul-
tor de marketing esportivo Amir
Somoggi feito para o Va l o r .

A evolução das receitas com pa-
trocínio e publicidade dessas equi-
pes cresceu 936% nos últimos nove
anos. “Percentualmente, é uma al-
ta expressiva, mas a base de com-
paração é baixa”, diz Somoggi. Pa-
ra ele, de uma forma geral os clu-
bes não são eficientes em suas es-
tratégias de marketing, e deixam
de lado fontes importantes de re-
cursos, como a venda de produtos.

Alguns clubes, no entanto, têm
conseguido traçar planos de negó-
cios bem-sucedidos. Um deles é o
gaúcho Internacional, que arreca-
dou R$ 43 milhões com marketing
em 2011, praticamente o dobro do
valor do ano anterior. O bom resul-
tado foi possível graças à renego-
ciação dos contratos com patroci-
nadores, entre eles a entrada da Ni -
ke, cujo patrocínio é três vezes su-
perior à parceria anterior.

“Hoje temos patrocínios quase
no patamar de Rio e São Paulo”, diz
o diretor-executivo de marketing
do clube, Jorge Avancini. “As gran-
des marcas e a mídia estão em São
Paulo e no Rio, por isso temos que
ser criativos e correr por fora”,
acrescenta. O Internacional figura
entre as maiores receitas de mar-
keting do futebol brasileiro.

Para diversificar sua receita, o ti-
me aposta no licenciamento de

produtos. O Internacional projeta
faturar mais de R$ 20 milhões com
a modalidade em 2012, uma con-
tribuição importante ao fatura-
mento estimado de R$ 35 milhões
em marketing este ano, quando
não haverá renegociação de patro-
cínios. Em 2011, o clube arrecadou
R$ 11 milhões com produtos licen-
ciados, o dobro do ano anterior.

São mais de 2.500 produtos no
mercado usando a marca do clu-
be, desde vestuário a ração de ca-
chorro, de utensílios de cozinha
a móveis pra jardim. “O gaúcho é
um dos torcedores mais fanáti-
cos e sabe que usar produto li-
cenciado é uma forma de ajudar
o clube”, diz Avancini.

Um dos precursores no licen-
ciamento de produtos no futebol
brasileiro nos anos 90, o Interna-
cional remodelou sua estratégia
em 2011 e abriu uma concorrên-
cia para a administração das lo-
jas do clube. Com o novo contra-
to, a meta do colorado é ter 60 lo-
jas até 2014. Hoje são 36.

Focando também no licencia-
mento, o Santos espera abrir sua
primeira loja-conceito em parce-
ria com a Nike em abril. A escolha
do local onde será montado o em-
preendimento sairá nos próximos
dias. A ideia é que até 2015 o clube
tenha 35 lojas pelo país. Com o
melhor jogador em atividade no
Brasil, o peixe confia no talento de
Neymar também fora de campo
para alavancar suas receitas.

O clube inova no modelo de
contrato que possui com o atacan-
te e atua como uma espécie de
agência do jogador, buscando pa-
trocinadores e cuidando da ima-
gem do atleta. O Va l o r apurou que
em média o Santos tem participa-
ção entre 10% e 30% nos contratos
do atacante. Os patrocinadores pa-
gam 80% do salário do jogador,
que gira em torno de R$ 2 milhões.

“O Santos gasta R$ 400 mil com
o Neymar por mês. É pouco com-
parado ao que ganham outros jo-
gadores que atuam no futebol
brasileiro e não dão aos seus clu-
bes o mesmo retorno dentro e fo-
ra de campo que o Neymar dá ao
Santos”, diz uma fonte do setor.
Em 2011 o clube faturou cerca de
R$ 37,8 milhões com marketing.

A aposta do Flamengo em
marketing ainda é a busca por
patrocinadores. Ainda assim, “o
clube não está preparado para
oferecer às empresas interessa-
das no patrocínio grandes opor-
tunidades em marketing e ativa-
ções de produtos, como a visita-
ção de torcedores ao estádio”, re-
conhece o diretor de marketing
do clube, Marcus Duarte.

Hoje, o rubro-negro conta com
seis parceiros, mas nenhum deles é
patrocinador máster. O espaço
mais caro da camisa rubro-negra
está vazio desde 2010. “Buscare -
mos de dois a três patrocinadores.
Trabalhamos com patrocínios en-
tre R$ 30 milhões a R$ 35 milhões,
pois entendemos que as grandes
empresas brasileiras estão dispos-
tas a pagar por isso”, diz Duarte.

O Flamengo tem cerca de 115
contratos de licenciamento com
empresas que produzem 350 ar-
tigos, de materiais esportivos a
roupas de bebê. As vendas engor-
dam os cofres com cerca de R$ 9
milhões por ano. O clube de
maior torcida do país, segundo o
Ibope, com 33 milhões de fãs, ar-
recadou R$ 39,5 milhões com
marketing em 2011.

Mas a realidade brasileira é bem
diferente da vivida por times da Eu-
ropa, onde os campeonatos nacio-
nais obtiveram em média US$ 680
milhões com marketing em 2011.
“A diferença se deve à diversificação
que os clubes europeus têm com o
marketing”, diz Somoggi.

No ano passado, os 98 times
que compõem as cinco princi-
pais ligas nacionais da Europa —
Inglaterra, Alemanha, Espanha,
Itália e França — somaram US$

3,4 bilhões em marketing. Só o
campeão espanhol, Real Madrid,
faturou US$ 239,5 milhões. Seu
rival Barcelona arrecadou outros
US$ 217,2 milhões no ano.
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COMUNICADO AO MERCADO
Gol anuncia ordem de compra
de 60 aeronaves Boeing 737 Max
Os novos aviões MAX garantirão a vantagem
competitiva em custos da GOL no longo prazo

SÃO PAULO, 01 DE OUTUBRO DE 2012
A GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. (BM&FBovespa: GOLL4 e NYSE: GOL), (S&P: B,
Fitch: B+, Moody`s: B3), a maior companhia aérea de baixo custo e baixa tarifa da América
Latina anuncia uma ordem de compra incremental de 60 aeronaves 737 MAX com a Boeing, que
serão entregues a partir de 2018. A companhia utilizará os novos aviões, principalmente, para
a renovação de sua frota no futuro. Esta decisão está alinhada com o compromisso da GOL em
aprimorar ainda mais sua eficiência operacional por meio de uma frota jovem, moderna e segura.
Desde o início das atividades da GOL, esta é a maior encomenda em número de aviões de uma
companhia na história da aviação da América do Sul. Com isso, a empresa, pioneira em utilizar
inúmeros avanços da família dos aviões Boeing 737-700 e 737-800, será a responsável por lançar
o modelo 737 MAX no continente sul-americano e uma das primeiras aéreas do mundo a operar
o novo equipamento.
O Boeing 737 MAX está em desenvolvimento pela fabricante norte-americana com o auxílio dos
comandantes, engenheiros e técnicos da GOL. Os novos aviões serão equipados com os motores
LEAP-1B, da CFM International, e terão uma avançada tecnologia nos winglets. Estas e outras
inovações reduzirão o consumo de combustível e a emissão de gases poluentes em até 13%, na
comparação com os Boeing 737 Next Generation. Além disso, as aeronaves poderão decolar com
mais peso e terão mais autonomia no voo.
Com o 737 MAX, os clientes continurão contanto com mais conforto nas viagens por meio da nova
configuração de cabine Sky Interior, presente atualmente em 15 aeronaves da GOL. Este modelo
apresenta sistema de iluminação de LED, com oito diferentes cores e intensidades, bagageiros
novos, maiores e mais acessíveis, mais espaço entre botões para os clientes e molduras internas
modificadas para melhorar o ângulo de visão.
“A decisão de encomendar os Boeing 737 MAX vem em linha com o nosso compromisso em
manter uma frota moderna, jovem e extremamente segura, que nos permita sustentar nossa
vantagem competitiva no futuro”, destaca o presidente da GOL, Paulo Kakinoff. “O novo avião será
um dos equipamentos com o melhor custo benefício do mercado, por apresentar uma economia
operacional incomparável. Isto é condizente também com o nosso modelo de negócio low cost”.
A GOL tem parceria com a fabricante norte-americana desde o início de suas operações, é a
principal cliente da família 737 na América Latina e uma das cinco maiores no mundo. Isso
permite que a Companhia esteja nos grupo das launch costumers do 737 MAX.
O compromisso com a Boeing já rendeu inúmeras inovações, como por exemplo, o desenvolvimento
do 737-800 NG Short Field Performance para operar em pistas curtas. A GOL lançou esta aeronave
e, com ela, realizou o primeiro voo comercial ponte aérea da história da aviação, com o maior
avião a operar na pista do Aeroporto Santos Dumont. A novidade, agora, é o lançamento do 737
MAX Short Field Performance, tecnologia desenvolvida para a GOL. O plano de frota até 2014
da Companhia permanece o mesmo, conforme publicado na divulgação de resultados do 2T12.
SOBRE A GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A.
A GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. (Bovespa: GOLL4 e NYSE: GOL), a maior Companhia Aérea
de baixo custo e baixa tarifa da América Latina opera, com as marcas GOL e VARIG, cerca de 810
voos diários para 63 destinos em 12 países na América do Sul e Caribe, utilizando uma frota jovem
e moderna de aeronaves Boeing 737-700 e 737-800 Next Generation, as mais seguras, eficientes
e econômicas da classe. Por meio de acordos com empresas regionais, a companhia oferece
aos clientes acesso a outros 12 destinos brasileiros. Além disso, o programa de relacionamento
SMILES, o maior do Brasil, permite que seus participantes acumulem milhas e resgatem bilhetes
para mais de 560 localidades em todo o mundo, por meio de voos realizados por parceiras
estrangeiras. A companhia possui também o serviço logístico Gollog, que capta e distribui cargas
e encomendas em mais 3.500 municípios brasileiros e oito internacionais. Com seu portfolio de
produtos e serviços inovadores, a GOL Linhas Aéreas Inteligentes oferece a melhor relação custo-
benefício do mercado.
SOBRE A WEBJET LINHAS AÉREAS S.A.
A Webjet Linhas Aéreas S.A., controlada da VRG Linhas Aéreas S.A. opera cerca de 140 voos diários
para 18 mercados domésticos, utilizando uma frota de aeronaves Boeing 737-300 e 737-800 Next
Generation. A GOL anunciou em julho de 2011 a aquisição da Webjet. As empresas continuam
operando separadamente e aguardam aprovação da operação pelo Conselho Administrativo de
Defesa Econômica (CADE).
Este comunicado contém considerações futuras referentes às perspectivas do negócio, estimativas
de resultados operacionais e financeiros, e às perspectivas de crescimento da GOL. Estas são
apenas projeções e, como tais, baseiam-se exclusivamente nas expectativas da administração da
GOL. Tais considerações futuras dependem, substancialmente, de fatores externos, além dos riscos
apresentados nos documentos de divulgação arquivados pela GOL e estão, portanto, sujeitas a
mudanças sem aviso prévio.

M I R AN T E C ONDOM Í N I O I N D U S T R I A L .
I D E A L PA RA EMPR E S A S C OM BOA V I S Ã O D O S N E G Ó C I O S .

O Condomínio Industrial Mirante está situado em uma região estratégica, ao lado do
Distrito Industrial Riacho das Pedras, na Região Metropolitana de Belo Horizonte,
na divisa entre os municípios de Ibirité e Contagem, próximo ao Carrefour, ao Makro,
à Fiat e à Refinaria Gabriel Passos, com acesso rápido e fácil.

O terreno, com 200.000m2, possui excelente topografia. São apenas 29 lotes, a partir
de 2.586m2, ideais para a construção de galpões, dotados de toda a infraestrutura
que a sua empresa precisa, com vias internas de acesso, água encanada, luz e esgoto.

VENDASEMPREENDIMENTORESERVE JÁ SEU ESPAÇO NO MELHOR
EMPREENDIMENTO DA CATEGORIA.
LIGUE OU ACESSE:
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OFERTA PÚBLICA
NOVA GERAÇÃO ENERGIA LTDA
A Nova Geração Energia Ltda. comunica que irá realizar

um Leilão de Compra e Venda de Energia Elétrica. Os interessados poderão
solicitar o Edital, a Minuta de Contrato e os demais documentos através do e-mail
comercial@nger.com.br, a partir do dia 03/10/2012.
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 3 out. 2012, Empresas, p. B5.
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