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Fu t e b o l Chapa que vai disputar eleição em dezembro quer usar sua credibilidade para melhorar imagem do clube

Comando do Flamengo atrai executivos
Ana Paula Ragazzi, Guilherme
Serodio e Diogo Martins
Do Rio

“A única coisa que não dá certo
na minha vida é o Flamengo. Então
decidi resolver isso; descer da ar-
quibancada e entrar em campo.” A
afirmação é de Luiz Eduardo Bap-
tista, presidente da Sk y, ao explicar
o que motivou sua iniciativa de ar-
ticular uma chapa para assumir a
presidência do clube carioca.

Executivos brasileiros de pri-
meira linha já aderiram à causa. A
chapa tem 400 nomes — os 200
necessários para formá-la foram
conquistados em apenas três dias.
Wallim Vasconcelos, ex-BNDES,
hoje na Iposeira Capital, é o candi-
dato à presidência; e tem como vi-
ce Rodolfo Landim, ex-EBX e sócio
da Maré Investimentos.

“Decidimos nos mobilizar pa-
ra oferecer ao Flamengo a alter-
nativa de contar gratuitamente
com o nosso conhecimento e tra-
balho para novamente colocá-lo
no patamar de potência mun-
dial, lugar de onde jamais deve-
ria ter saído”, disse Landim.

Completam o time: David Zyl-
bersztain, sócio da DZ Negócios
com Energia; Rubén Osta, presi-
dente da Visa; Rômulo Dias, presi-
dente da Cielo; Flávio Godinho,
conselheiro do Grupo EBX; Carlos
Langoni, consultor sênior da Va l e
e ex-Banco Central; Alexandre Pó-
voa, sócio da gestora Canepa; Fre-
derick Kachar, diretor-geral da
Editora Globo; Sergio Brandão,
principal executivo da G2 Brasil; e
Gustavo Oliveira, vice-presidente
da agência G i o v a n n i + D r a f t F C B.

O que eles querem é empres-
tar a credibilidade que têm nos
ramos empresarial e financeiro
à marca Flamengo, hoje consi-
derada sem valor no mercado.

“Há alguns anos tentei fechar
um patrocínio para o Flamengo.
Ouvi de um empresário que o dia
em que eu estivesse lá poderia ligar
para ele para discutir valores. Do
contrário, ele não teria segurança
para saber como seria usado o di-
n h e i r o”, conta Baptista. “O proble-
ma hoje do Flamengo não é o re-
torno, mas o dano que a marca po-
de causar ao patrocinador”, afirma
Baptista, da Sky. O time enfrenta
episódios recentes envolvendo
desde jogadores nas páginas poli-
ciais a salários atrasados.

A proposta da chapa “Fla Cam-
peão do Mundo” tenta replicar ex-
periência de sucesso de um mode-
lo que adota gestão empresarial
em clubes de futebol – lançado pe-
lo Barcelona, da Espanha, quando
vivia descrédito semelhante ao ho-
je enfrentado pelo time da Gávea.

Esse modelo já foi adotado pelo
Santos e o Curitiba, com sucesso.

Para a noite de ontem , estava
marcada uma assembleia no Fla-
mengo para homologar as can-
didaturas. Questionamentos
existiam sobre todos os nomes
já sinalizados, inclusive o de Pa-
tricia Amorim, atual presidente
e candidata à reeleição, pelo fato
de o balanço do clube do ano

passado ainda não ter sido apro-
vado. Se houver alguma objeção
ao nome de Vasconcelos, os exe-
cutivos dizem que têm planos B
e C  — podem até ir à Justiça para
garantir o direito de concorrer à
eleições, marcadas para a pri-
meira quinzena de dezembro.

Se a chapa for eleita, Vasconce-
los, ou eventualmente um novo
nome que possa ser escolhido,

agirá como um presidente do
conselho de administração do
Flamengo, tendo Landim como
vice. Os outros empresários serão
os conselheiros. Esse órgão vai in-
dicar cinco profissionais para
ocupar as diretorias que serão
criadas: geral, financeira, marke-
ting, futebol e esportes olímpicos.

Por meio de reuniões semanais,
o conselho vai fixar e fiscalizar o

cumprimento de metas estabeleci-
das para o funcionamento do clu-
be. Um código de conduta tam-
bém será imposto aos atletas.

“Queremos trazer executivos de
mercado para o Flamengo. Já te-
mos contatos engatilhados”, diz
Vasconcelos. “Nós cansamos de so-
frer e de ser motivo de chacota e re-
solvemos trazer a profissionaliza-
ção para o Flamengo”, diz.

Uma primeira medida é exami-
nar os números do clube. A dívida
do Flamengo é de cerca de R$ 380
milhões — o valor não é alto para
os padrões do futebol brasileiro,
mas ao contrário de outros clubes
como o rival Botafogo, o rubro-
negro não fez provisões para o
endividamento no balanço.

Os membros do conselho não
serão remunerados. A diretoria e
os atletas serão pagos pelo concei-
to das companhias abertas, a meri-
tocracia. “Terão remuneração fixa
e variável, em função da obtenção
de títulos”, diz Vasconcelos.

“O esporte no Brasil evoluiu
muito do ponto de vista dos atle-
tas. Mas, quando se fala dos diri-
gentes, não houve essa profissio-
nalização. Aqueles que adminis-
tram o clube também devem ser
bem remunerados, pois eles vão
traçar os caminhos que vão viabi-
lizá-lo como um negócio”, diz Pó-
voa, sócio da Canepa e ex-atleta
— foi da equipe de basquete do
Flamengo de 1984 a 1995.

Além da credibilidade, obvia-
mente, o grupo de empresários
está cedendo seu valioso tempo
ao Flamengo. Todas as segundas-
feiras, eles se reúnem em um
apart hotel no Leblon, próximo à
sede social do clube, e recebem
visitas de associados do clube.
Durante a visita do Va l o r , esta-
vam reunidos com um grupo das
senhoras da hidroginástica.

A entrada de executivos do nai-
pe das empresas que compõem a
chapa pode sinalizar “patrocina -
dores certos” para o Flamengo. O
time de futebol não conta com um
patrocinador-máster estampado
na camisa desde 2010. O remo, ou-
tro esporte de destaque do clube,
também não tem patrocinadores e
conta com recursos de outras áreas
para manter sua estrutura.

“Não há absolutamente nada
amarrado nesse sentido. E tam-
bém nada que impeça que isso
a c o n t e ç a”, afirma Vasconcelos.
“Tudo será avaliado pelo conse-
lho. Se uma empresa do grupo
quiser fechar um patrocínio, o
representante da companhia es-
tará impedido de votar, para
não haver conflito.”

Se a credibilidade no mercado
para patrocínio é praticamente
certa, a tarefa mais árdua é conven-
cer o sócio do Flamengo a votar.
São apenas 6 mil eleitores e, histo-
ricamente, 2,3 mil comparecem às
urnas. A chapa também tem visita-
do o clube abordando os associa-
dos, além de organizar jantares,
com artistas, por exemplo, para
conquistar adesões. Segundo afir-
mam, entre as pessoas que conver-
saram, já têm a preferência de 53%.

Desafio é saber usar torcida de 39 milhões de pessoas
Do Rio

A razão para que executivos
acreditem na possibilidade de
tornar viável o Flamengo como
um negócio é o potencial que a
marca tem. “Enquanto as empre-
sas gastam milhões para fidelizar
os clientes, o Flamengo tem hoje
39 milhões de torcedores fiéis.
Tem, de graça, um ativo que nin-
guém tem no mundo”, resume
David Zylbersztajn, sócio-diretor
da DZ Negócios com Energia.

Em termos de bilheteria, diz
Luis Eduardo Baptista, presidente
da Sky, segundo os números dos
clubes, a maior arrecadação no
ano passado foi do Santos, com R$
28 milhões, seguido pelo Corin-
thians, com R$ 27 milhões. O Fla-
mengo veio em terceiro, com R$
14 milhões. “Com todo o respeito
ao Santos, não é aceitável que o ti-
me, que tem uns 30 torcedores, fa-
ture mais do que o Flamengo, com
seus 39 milhões. O potencial ru-
bro-negro é muito maior”, diz.

A questão, dizem, é que o Fla-
mengo não conhece seus torce-
dores. “O verdadeiro pré-sal são

os torcedores do Flamengo. Estão
debaixo da terra e ninguém con-
segue tirá-los de lá”, diz Baptista.
“Temos que alavancar as receitas
com projetos para a torcida. Criar
um programa de sócio-torcedor e
uma central de relacionamento, a
partir do dia nacional do cadas-
tro do rubro-negro”, diz, em tom
de promessa de campanha.

Pelo raciocínio, a empresa que
tiver a marca estampada na ca-
misa do time não vai ganhar só
com as aparições na TV, mas
com o estreitamento do relacio-
namento entre torcedor, patro-
cinador, jogador e clube.

“Hoje o mundo é das comuni-
dades e o Flamengo não ativa es-
se patrimônio que tem”, diz Bap-
tista. O plano é identificar Fla-
mengo com o Brasil e incluir a
visita às instalações do clube na
rota turística carioca.

Os empresários apostam em
um forte crescimento do merca-
do do futebol no Brasil na próxi-
ma década. Segundo eles, com a
expansão da renda e a divulga-
ção da Copa do Mundo de 2014,
a liga brasileira vai ser a segunda

mais rica do mundo, atrás ape-
nas da liga inglesa em 2022.

Para Baptista, isso traz um
mundo de oportunidades a ex-
plorar e que dão muita relevância
a uma área de marketing forte.
“Todo mundo quer investir onde
há potencial de crescimento.”

As receitas de um clube, explica,
estão baseadas em um tripé: direi-
to de televisionamento, marketing
e bilheteria — cada uma respon-
dendo por um terço. O Flamengo
recebe hoje da TV R$ 100 milhões
ao ano. E faturou, em 2011, perto
de R$ 200 milhões. “Então fica ób-
vio que as receitas não estão equili-
bradas”, diz Baptista.

Quanto aos direitos de imagem,
Baptista, profissional do ramo,
também afirma que a tendência é
os clubes venderem separadamen-
te os direitos para internet, celular,
TV aberta e fechada. E promete que
o Flamengo pode engrossar a lista
dos clubes que querem negociar
com mais de uma transmissora.

Cheio de planos, o grupo mira a
gestão do Maracanã, cujo processo
de concessão, que impede a parti-
cipação de clubes de futebol, deve

estar concluído até o começo do
próximo ano. Para eles, a adminis-
tração do estádio mais famoso do
Brasil não tem como ficar de pé
sem uma parceria que garanta a
presença da maior torcida do Rio.

Quanto à situação financeira
do clube, para os executivos, a ta-
refa é para ser equacionada só
em quatro ou cinco anos. “O Fla-
mengo deve R$ 2 reais hoje para
cada R$ 1 de receita que gera. Pa-
ra equacionar a conta, é preciso
gerar mais receitas, o que é im-
possível com a imagem de hoje
do clube”, diz Baptista.

Não é a primeira vez que um
grupo de executivos tenta se apro-
ximar de um clube carioca. Em
2009, Isac Zagury, ex-Aracruz,
criou a Associação de Amigos do
Vasco. A ideia era diferente: juntar
recursos em um fundo para quitar
as dívidas do clube. Os empresá-
rios contribuiriam com valores
maiores, mas a proposta era que os
torcedores colaborassem, com R$
1.000. No entanto, não houve ade-
são - em vez dos R$ 200 milhões
pretendidos, alcançaram só R$ 200
mil. (APR, GS, DM)
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Baptista, presidente da Sky: “A única coisa que não dá certo na minha vida é o Flamengo. Então decidi resolver isso; descer da arquibancada e entrar em campo”
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Flamengo, com 39 milhões de torcedores, tem historicamente registrado apenas 2,3 mil sócios nas eleições para a diretoria — a chapa dos executivos, batizada de Fla Campeão do Mundo, quer replicar o modelo de gestão usado no Barcelona

va l o r .com.br

Av i a ç ã o
TAP tem resultado recorde de julho a setembro
A companhia aérea portuguesa
TA P, em processo de privatização,
registrou lucro líquido de € 1 02 , 3
milhões no terceiro trimestre, um
crescimento de 21% sobre igual
período do ano passado. Os
resultados são os melhores para

um trimestre em toda a história da
companhia. Segundo a empresa, o
desempenho foi motivado pela boa
performance operacional,
beneficiada pelo verão europeu. A
TAP transportou 3,1 milhões de
passageiros de julho a setembro.

Artigos esportivos
Lucro da Adidas avança 14% no trimestre
A Adidas, multinacional alemã de
artigos esportivos, teve lucro
líquido atribuído aos acionistas
de € 344 milhões no terceiro
trimestre, alta de 14% na
comparação anual. As vendas
líquidas atingiram € 4,17 bilhões,

um avanço de 11% sobre um ano
antes. Descontados os efeitos
cambiais, o melhor desempenho
foi nos mercados emergentes
europeus (aumento de vendas de
19%). Em seguida vem a América
Latina, com alta de 16%.

Va re j o
Autozone planeja abrir de 12 a 15 lojas
O grupo americano Autozone, que
atua no varejo de autopeças e
acessórios automotivos, chega ao
Brasil com planos de abrir entre 12
e 15 lojas. A primeira delas já foi
inaugurada no fim de setembro em
Sorocaba, interior paulista. As

demais unidades também serão
instaladas no Estado de São Paulo,
incluindo a capital. Bill Rhodes,
presidente global da companhia,
diz que a ideia é primeiro testar o
mercado antes de partir para um
crescimento mais agressivo.
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 9, 10 e 11 nov. 2012, Empresas, p. B4.




