
Venda de nomes de estádios 
agita mercado 

Anúncio de divulgação de nomes comerciais de arenas de futebol pela Globo cria disputa 
entre clubes pelos melhores contratos com marcas interessadas em batizar os estádios 

 SAULO LUZ 

para que a emissora cite o nome em ocasiões diferentes. 
Em função da necessidade dela ter esse produto futebol, 
ela precisa valorizá-lo em termos técnicos", diz José Carlos 
Brunoro, especialista em Marketing do Esporte responsá-
vel pela empresa Brunoro Sport Business (BSB) e diretor 
executivo do Audax-SP Até então, a Rede Globo (detento-
ra da transmissão do Campeonato Brasileiro) jamais ha-
via respeitado qualquer naming rights esportivo: ignorou 
recentemente os patrocínios dos campeonatos Paulistão 
Chevrolet, Pernambucano Coca-Cola, Copa Kia do Bra-
sil ou Santander Libertadores. A prática tem sido comum 
não só na Globo, mas na maioria dos grandes veículos de 
comunicação (em especial na TV) que alegam que usar o 
nome comercial do estádio seria uma publicidade indireta 

Foi dada a largada no Brasil para as negociações finais 
dos contratos de naming ríghts esportivos (ferramenta de 
marketing na qual uma empresa paga para dar nome a 
um estádio, arena, campeonatos ou até clube). Após anos 
de desconfianças e boicote dos meios de comunicação, a 
rede Globo está mudando um paradigma histórico e cogi-
ta adotar os naming rights esportivos. Como resultado, as 
propriedades de direitos de nome ganharam novo impul-
so e prometem render centenas de milhões de reais para 
os grandes clubes de futebol, que já se lançaram numa 
acirrada disputa pelos melhores patrocínios e contratos 
para seus novos estádios. 
"É um momento especial para o naming rights. Houve uma 
mudança e os clubes estão negociando com a rede Globo A ut
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e que suas diretrizes comerciais só permitem 
divulgar seus anunciantes. 
Por conta dessa visão, as estratégias de na-
ming rights esportivo sempre foram marcadas por des-
confiança por parte das empresas. Um caso em especial 
ficou famoso: o da Kyocera Arena (estádio do Clube Atlé-
tico Paranaense e o primeiro case de naming rights es-
portivo no Brasil). Entre 2005 e 2008, a Kyocera, fabricante 
de componentes eletrônicos de origem japonesa, inves-
tiu aproximadamente R$ 3 milhões anuais para registrar 
o nome do estádio do time paranaense. Acontece que o 
nome comercial foi ignorado pelos veículos de comuni-
cação e reduziu drasticamente o impacto da ação. "Com 
a mídia impressa e as rádios conseguimos contornar de 
forma satisfatória, este problema, já com a TV infelizmente 
não foi possível. Como a TV Globo não negocia este tipo 
de projeto, simplesmente não havia a menção do nome 
do patrocinador na programação da empresa como de 
hábito com qualquer outro patrocinador de qualquer mo-
dalidade esportiva. A única exceção é a exposição das 
marcas nas camisas dos times de futebol até porque é 

impossível evitar isto durante as transmissões dos jogos", 
diz Mauro Holzmann, diretor executivo de marketing e co-
municação do Clube Atlético Paranaense. 
Para tentar contornar o silêncio das emissoras de TV na 
época, o clube usou uma combinação de estratégias de 
marketing e relações públicas para conquistar espaço na 
imprensa escrita e no rádio. "Visitamos todas as rádios, 
jornais e revisas mostrando o projeto e a importância do 
apoio. Usamos o argumento de que os clubes são cobra-
dos pela falta de projetos alternativos de geração de recei-
tas, quando um é construído não há apoio da mídia. Fomos 
felizes com esta argumentação e como eu disse acima 
estas mídias mencionaram sempre o nome Kyocera refe-
rindo-se ao nosso estádio", diz. Apesar disso, sem a força 
da televisão, o contrato não foi renovado e hoje o moderno 
estádio voltou a se chamar apenas Arena da Baixada. "Os 
resultados, segundo a própria Kyocera, foram muito bons. 
A não renovação do contrato foi em função das mudanças 

na estratégia de comunicação da empresa no 
Brasil. Hoje, com o estádio em obras, estamos 
em busca de novos parceiros para negociar os 
naming rights do estádio, cuja capacidade será 
ampliada para 43 mil pessoas", diz Mauro. 
Enquanto isso, a Globo está flexibilizando sua 
postura histórica. Procurada pela reportagem, 

JULIANO KRACKER/ DIVULGAÇAO 
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postura histórica. Procurada pela reportagem, 

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.



MKT Esportivo 

a Central Globo de Comunicação confirmou a flexibiliza-
ção, em nota: "O naming rights é um primeiro movimento 
dentro de uma nova abordagem comercial da Rede Glo-
bo em relação a propriedades esportivas". 
No ano passado, durante as tratativas de renovação de 
contratos de transmissão do brasileirão com os clubes 
(até 2017), a Globo chegou a não aceitar a inclusão de 
um compromisso de chamar os estádios dos times pe-
los nomes comerciais (no contrato). Neste ano, porém, 
a emissora não só mudou de estratégia, mas já enviou o 
primeiro sinal disso: Após muita negociação, a progra-
mação esportiva da emissora aceitou os direitos de nome 
do campeonato nacional - que passou a ser chamado 
de Brasileirão Petrobrás (algo que nunca fez). Agora, a 

Globo já sinaliza que, a partir do ano que vem, 
chamará os estádios dos clubes pelos nomes 
comercializados (ao invés dos tradicionais e po-
pulares) em suas chamadas na programação. 
De olho nas oportunidades, os clubes que estão 
construindo as arenas particulares mais moder-
nas do país (Grêmio, Connthians e Palmeiras) 

já estão negociando com a Globo os detalhes da divulga-
ção e dependem disso para fechar bons contratos com 
as empresas que querem batizar suas arenas. 
"Oficialmente, ainda não temos nada fechado, mas eu 
sou otimista. Temos que dar crédito para a Globo e eu 
acredito que vai prevalecer o bom senso. Muita gente 
disse que a Globo iria boicotar as Olimpíadas, já que a 
Record detinha os direitos de transmissão exclusiva, e 
isso não foi verdade. Ela transmitiu bem, na medida do 
possível (por não ter os direitos)", diz Rogério Dezem-
bro, diretor de Novos Negócios na WTorre Engenharia 
e Construções. A empresa está erguendo a Nova Arena, 
o novo estádio do Palmeiras, que terá capacidade para 
mais de 45 mil torcedores (60 mil em dias de shows) e 
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com previsão de entrega para o se-
gundo semestre de 2013. 
O Corinthians está erguendo em 
Itaquera uma arena para 47 mil tor-
cedores (com previsão de entrega 
para dezembro de 2013 e que deve 
fazer a abertura da Copa do Mundo 
de 2014) e também negocia com a 
emissora carioca. "Quando falamos 
em plano de comunicação, isso 
tem que passar pela Globo que é a 
maior influenciadora da opinião pú-
blica do País e detentora dos direi-
tos de transmissão do Campeonato 
Brasileiro. E estamos percebendo 
uma maior abertura do canal nas 
possibilidades do naming rights. É 
apenas o primeiro passo", diz Caio 
Campos, gerente de marketing do clube. 
Os clubes, no entanto, entendem que essa publicida-
de não será gratuita e será preciso compartilhar alguns 
ganhos com a Globo. "A Globo assumiu o compromisso 
de que vai tratar o naming rights como um produto. Em 
menos de um mês, ela deve anunciar ao mercado como 
isso será feito. É claro que nada será de graça. Em tese, 
acredito que as operadoras dos estádios terão que pagar 
alguma comissão ou será vetada a exposição de empre-
sas concorrentes dos anunciantes da Globo", diz Eduar-
do Antonini, presidente do Grêmio empreendimentos e 
responsável pela Grêmio Arena, no bairro Hu-
maitá, em Porto Alegre (RS). Em construção 
pela OAS, o estádio contará com 60 mil luga-
res e deverá ser inaugurado no próximo dia 

oito de dezembro, numa partida de 
estreia contra o Hamburgo, da Ale-
manha. "Como maior emissora do 
país, ela tem muita importância. E, 
até por conta disso, não podemos 
exigir que dêem tudo de graça. O 
mercado brasileiro está amadure-
cendo e a globo está nesse contex-
to", ressalta Rogério Dezembro. 

DERBY DAS ARENAS 
Com a nova postura da emissora, 
os três clubes (que estão construin-
do as arenas mais modernas do 
Ms) já vislumbram até arrecadar 
centenas de milhões com a venda 
do nome dos estádios. No caso de 
Palmeiras e Corinthians a disputa 

promete ser não só dentro de campo nos jogos clássicos 
(Dérby Paulista), mas também entre as arenas de ambos 
- concorrentes diretas por eventos (já que estão na mes-
ma cidade) e pelo maior contrato de naming rights do 
País. "Sabemos que a Arena do Palmeiras está com uma 
disputa que começou na ordem de US$ 300 milhões. O 
Corinthians também deve conseguir algo importante em 
relação aos outros. Além disso, em outros estádios (que 
inclusive estarão na Copa) existe um mercado de naming 
rights em torno de R$ 1,5 bilhão para 20 anos", diz Mauro 
Johashi, da BDO Brazil, quinta maior empresa de audito-

Presidente do Grêmio empreendimentos e respon-
sável pela Grêmio Arena, Eduardo Antonini acredita 
que a Globo está prestes a esclarecer as regras do 
jogo para naming rights 
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ria e consultoria do País, que também realiza estudos e 
análises especializados no mercado esportivo. 
O Corinthians prevê ganhos enormes. "Já falamos com 
seis empresas e estamos negociando com mais cinco. O 
valor que buscamos é um contrato a partir de R$ 400 mi-
lhões por 20 anos. Preço que depende da visibilidade e 
da importância do equipamento. A relevância de Atlético 
Paranaense, do Palmeiras e do Corinthians é diferente. 
Assim como o valor da minha camisa e de outras proprie-
dades são diferentes", diz Caio. 
Com prazos de contrato semelhante, o consórcio Palmei-
ras/WTorre espera receber até mais do que R$ 400 mi-
lhões e se apoia na boa localização e no caráter multiuso 
da arena, aliada com um bom calendáno de eventos. "Já 
chegamos ao valor que consideramos justo. Ele não deve 
passar de U$ 350 milhões, mas também não deve ficar 
muito abaixo disso. Como não seremos só estádio, acredi-
to que nosso valor é maior do que estádios que só recebam 
jogos. Nós teremos calendário pesado de shows, eventos 
corporativos (total de 170 eventos além do futebol por ano). 
E isso nos ajuda a desenhar um pacote de entregas que vai 
muito além de exposição da marca e que permite ativar ne-
gócios", diz Dezembro. Segundo ele, o calendário, a quali-
dade, quantidade e a diversidade de eventos são atributos 
tão importantes quanto número de lugares da arena. "Já 
temos planejadas ações de exposição de branding, base-
adas no espaço físico Contando todas as receitas (nome, 
bilheteria, etc), a Arena vai render ao Palmeiras mais de 
US$ 1 bilhão durante 30 anos", completa. 
A Nova Arena já tem seis empresas patrocinadoras defini-
das (no total, são 14 cotas, cujos valores vão de R$ 2 milhões 

a R$ 20 milhões por ano). "Nós temos seis 
grandes parceiros já com contrato assinado. 
Não posso adiantar porque estamos com re-
gime de confidencialidade", diz Rogério De-
zembro. Já o patrocinador máster, que terá 
o contrato de naming rights ainda está em 
aberto. "Já negociamos de maneira consis-
tente com 11 empresas. Duas apresentaram 
propostas formais, mas recusamos por con-
siderarmos que o valor estava abaixo da re-
alidade. Agora, estamos negociando firmes 
com quatro empresas. Uma delas, inclusive, 
já teve uma proposta recusada e fez uma 
segunda. Não temos como dar datas, mas 
esse contrato pode ser fechado a qualquer 
momento. Ainda é temerário falar se isso 
vai acontecer em setembro ou fevereiro de 
2013", completa. 

De acordo com Brunoro, vai conseguir fechar os melho-
res contratos quem tiver uma estratégia bem definida e 
organizada. "A precificação tem que partir de vários com-
ponentes, mas existem dois muito importantes. O primei-
ro é o calendário da arena. Leva vantagem o equipamento 
que tiver o calendário melhor em termos de shows, even-
tos e jogos. O segundo fator é que terá mais sucesso a 
Arena que buscar expenências de operadores no exterior 
para aprender, já que isso ainda não existe no Brasil", diz. 
O Grêmio prevê valores mais modestos (R$ 150 milhões), 
porém, com um contrato mais curto. "Buscamos um par-
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ceiro para 10 anos, que pague algo em 
torno de R$ 12 a R$ 15 milhões por ano. 
Podíamos fechar um valor maior por 
mais tempo, mas podem ficar muito 
defasados daqui a 10 anos. A agência 
9 Nine (de Ronaldo Fenômeno) é que 
está negociando os naming rights, que 
englobam várias propriedades diferen-
tes, camarotes, sector nghts, etc", diz 
Antonini. 
Segundo dados da auditoria BDO RCS, 
o mercado global de naming rights mo-
vimenta hoje US$ 4 bilhões ao ano. Os 
maiores contratos de naming nghts do 
mundo estão nos Estados Unidos (que concentra 70% do 
total). O Citigroup está pagando US$ 400 milhões para dar 
nome ao estádio do time de beisebol New York Mets (Citi-
field) por 20 anos - metade do valor investido para a cons-
trução da arena. Já o Barclays pagou a mesma quantia para 
nomear a arena da equipe de basquete New Jersey Nets 
de Barclays Center por pelos mesmos 20 anos. No futebol, 
a maior negociação é do Arsenal que vendeu os direitos de 
nome do Emirates Stadium para a empresa aérea por US$ 
178 milhões, por 15 anos. Outro contrato que se destaca é 
o da Allianz Arena (usado pelos times alemães TSV 1860 
Munique e Bayern de Munique), em Munique, cujo contra-
to foi de US$ 115 milhões, por um período de 15 anos. Na 
Espanha, existe naming rights para o 
campeonato espanhol (Liga BBVA), 
assim como acontece no campeonato 
inglês (Barclays League). 
Apesar de comemorarem a abertura 
da divulgação na TV especialistas 
afirmam que será preciso bem mais 
do que isso para conseguir desenvol-
ver a marca do estádio e colocar isso 
na cabeça dos torcedores. De acor-
do com Brunoro, cabe aos departa-
mentos de marketing dos clubes tra-
balharem diferentes estratégias que 
multipliquem os efeitos do naming 
rights na mídia ou até compensem 
uma suposta ausência de divulga-
ção das redes de TV "Quando se 
fala nesse tipo de propriedade, não 
se pode pensar só na visibilidade. 
Além disso, outros componentes são 
importantes como ações de marke-
ting e negócios dentro da arena", diz. 

ALEXANDRE OLIVEIRA 

Mauro Johashi, da BDO Brazil, concorda. "Não basta só 
colocar no nome na arena. Item de trabalhar na ativação 
do nome, com shows e eventos. E o efeito disso não é 
imediato em dois ou três anos, mas para 10 ou 15 anos. 
Então, chegará um momento que todo mundo vai acabar 
usando o nome comercial da arena, inclusive a mídia", 
completa. 
Segundo os especialistas, a estratégia de ativação deve 
incluir um plano de comunicação do nome do estádio 
(de aproximação com a mídia para cobertura), impac-
tos na comunidade local, previsão de áreas para oferta 
de produtos e serviços das empresas parceiras, ações 
com ingressos, ações promocionais e comerciais junto 

às empresas parceiras nos diversos 
espaços da arena (como camarotes, 
espaços premium, loja, museu, esta-
cionamento e centro de convenções) 
e ações em dias que não há partidas. 
"É preciso trabalhar de forma consis-
tente com ações de ativação de mí-
dia e de negócios. Isso inclui ações 
de relacionamento e convites com os 
principais fornecedores, executivos e 
clientes. Seja criando eventos com a 
própria marca do nome do estádio", 
diz Rogério Dezembro. 
Já o Corinthians mira o próprio torce-
dor. "É fundamental também que o 
clube e a marca patrocinadora façam 
um grande trabalho de marketing e co-
municação (antes e após a entrega do 
estádio) para engajar o torcedor e que 
ele chame a arena pelo nome correto. 
É fundamental educar o torcedor para 

que isso aconteça", finaliza Caio. A ut
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Text Box
Fonte: Marketing, São Paulo, ano 45, n. 477, p. 18-23, out. 2012.




