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com essa situação?
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Jogos Olímpicos. A Fifa e o COI lidam bem

ão

se sentimento entra em colisão com estratégias de marketing como as da Copa e dos

parar e repensar em como trazer de volta
o lado mais humano. Hoje essas entidades só pensam em dinheiro e acordos legais, e esses eventos são muito mais que
isso. Infelizmente, essas entidades são vítimas de seu próprio sucesso, de uma receita multibilionária, porém desumana,
que não privilegia o torcedor.

de

Meio & M e n s a g e m E s p e c i a l — Pessoas
são apaixonadas por futebol e não raro es-
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ut

Patrick Nally — O problema é que tanto a
Copa do Mundo quanto os Jogos Olímpicos ficaram rendidos por acordos legais.
Eles aceitaram certas condições para receber uma quantidade substanciosa de
dinheiro de emissoras de TV, anunciantes, licenciamentos e outras partes. Isso se
tornou uma política bloqueada por vários
contratos legais que deixa todos os envolvidos muito ansiosos em protegê-la. Mesmo na Olimpíada de Londres, a área de
proteção era fora do normal, as pessoas
ficaram muito chocadas com a segurança
reforçada nos marcos históricos e nos locais de jogos. Desse modo, a Fifa e o COI
são, em certo sentido, vítimas do sucesso
desses programas comerciais, que estão
tirando todo o aspecto da torcida, toda a
suavidade. A Copa está se tornando muito "riquinha" e regulamentada em excesso. Acredito ser urgente voltarem a apelar
ao legítimo torcedor. Certamente, no caso do futebol, enquanto não trabalharem
segundo o interesse dos fãs, eles tenderão a achar a Fifa muito rigorosa, exigente, burocrática, que só pensa em dinheiro
e nunca nos fãs. Do meu ponto de vista,
acredito que ambas, Fifa e COI, precisam

M&M E s p e c i a l — D u a s polêmicas que têm
sensibilizado os brasileiros são questões
recorrentes na Copa: o nome da bola ofi-

M&M E s p e c i a l — Acredita que há métodos legais de fazer, hoje, as duas partes
concordarem?

Nally—Sim, há. Mas primeiro tanto a Fifa
quanto o COI precisam admitir que estão
sendo submetidos à regulação exagerada, prevista nos contratos. Estão ganhando muito dinheiro, o que por um lado é
bom, mas, por outro, estão perdendo o
toque humano, estão perdendo seus torcedores. E se você perde os fãs, perde sua
propriedade, sua essência.

cial e o do mascote. A impressão é que as
pessoas rechaçariam as opções oferecidas

M&M Especial—Também costumam haver

se tivessem oportunidade. 0 que a entida-

impedimentos legais dos próprios governos

de pode fazer para absorver melhor as ne-

em relação aos acordos comerciais da Fi-

cessidades culturais de cada país-sede?

fa. No Brasil houve muita discussão sobre

Nally—Isso é consequência da mesma situação que mencionei. Dessa vez diz respeito aos contratos com a Adidas para o
fornecimento de acessórios. A bola, especificamente, é uma commodity muito valiosa e, por isso, tendem a ceder ao acordo
comercial na hora de batizá-la. Quando
me envolvi com a organização da Copa do
Mundo na Argentina, Espanha e México, a
comunidade local era muito desenvolvida
e eles se organizaram para garantir certos
direitos. Apesar dos acordos comerciais, as
decisões retornavam às autoridades locais
e representantes civis para que os aprovassem ou não. Infelizmente, hoje, nada retorna de fato para o país-sede, pois tudo é centralizado pela Fifa e por seus advogados.

N a l l y — É , basicamente, o mesmo problema. A meia-entrada, por exemplo, não é
uma questão da Fifa, é brasileira. E novamente isso acaba sendo travado por contratos muito rigorosos. A Fifa poderia se
posicionar de modo que um problema local fosse resolvido localmente, pelo Brasil, e não pela entidade. Ela tem contratos muito grandes com Coca-Cola, Visa,
Budweiser, que também estão interessados no preço dos ingressos. Deveriam
se reunir com as autoridades brasileiras,
chegar a um acordo sobre uma cota de
meia-entrada e dar ao governo a responsabilidade de usá-la como fosse melhor,
distribuindo a jovens, idosos... Em resu-

a meia-entrada para idosos e estudantes.

mo, trabalhando de forma colaborativa,
e não exploratória. Se o acordo é insuficiente, a Fifa deve trabalhar para convencer patrocinadores de sua responsabilidade social para que encontrem uma solução aceitável. Mas eles são muito apegados ao contrato, tudo está no contrato.
M&M E s p e c i a l — O sr. defende que futebol
é uma das formas de comunicação mais poderosas do mundo. Alguma outra modalidade tem potencial de marketing parecido?

Nally — O futebol está acima de tudo, dos
Jogos Olímpicos, de automobilismo, de
qualquer esporte, não há comparação.
É uma coisa que pode ser tão fervorosa
que chega a ser doentio, como os hooligans (torcedores que apresentam comportamento violento), mas também resulta em coisas esplêndidas. Os torcedores
foram protagonistas do histórico caso da
Tragédia de Hillsborough, quando a pressão dos fãs do Liverpool colaborou para
provar que a polícia inglesa havia manipulado dados sobre o público no estádio
(96 pessoas morreram durante um jogo em
abril de 1989 contra o Nottingham Forest
por superlotação do estádio, como ficou
provado 20 anos depois, em relatório independente questionando a conclusão da
polícia, que atribuiu culpa ao nível alcoólico dos torcedores. As investigações constataram que as autoridades inventaram
dados para sustentar sua defesa). Os Jo-
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gos Olímpicos são muito poderosos como um evento isolado de massa. É uma
espécie de showcase de nações. Mas não
tem a quantidade de fãs e a estrutura da
Copa do Mundo.

st
e

M&M E s p e c i a l — E o Mixed Martial Arts
(MMA), que tem se tornado muito popu-
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Nally — Desde os anos 1960 venho trabalhando com esportes internacionais.
Sempre há certas modalidades que geram
interesse e atraem a atenção em determinado momento. Elas podem ser bastante populares por certo período de tempo,
atraindo público global. Então, sim, conheço M M A , sei que tem atraído muito
interesse, particularmente no Brasil, mas
não vejo nada nele que atraia mais admiração do que, em outro momento, atraíram os X Games. Atrai bastante dinheiro,
cria um cenário próprio. Mas nada cria o
interesse e o nível de popularidade global que o futebol tem. Sempre há esportes novos, ideias novas, que são encantadoras, que cativam fãs e conquistam um
mercado, mas nunca atravessam certo
nível de internacionalização que consegue alcançar o futebol.

de

lar, principalmente nos EUA e no Brasil?

M&M E s p e c i a l — C o m o tem visto o desenvolvimento do marketing esportivo no mercado brasileiro?

N a l l y — O Brasil está em uma posição
m u i t o rara, pois vai sediar os maiores
eventos de esporte na sequência. O mundo inteiro está com os olhos voltados para
o País, bem como multinacionais, potenciais patrocinadores. Então o momento é
muito propício para a disciplina. Ainda
dá para desenvolver o marketing espor-

tivo no País, com cursos, oficinas. Acredito que no futuro, de 2017 em diante, o
Brasil terá um nível de marketing esportivo exemplar. Mas muita gente precisa
ser treinada, precisa estudar para trilhar
esse caminho.
M&M E s p e c i a l — Quais são as expectativas da parceria com a BSB?

Nally — Uma das coisas que gosto nessa parceria é poder se envolver nessa i n dústria por um longo período. Temos
experiência, compreensão de mercado,
conhecemos as federações, sabemos como esse tipo de marketing funciona nacional e internacionalmente. Acredito que o
nosso diferencial em relação aos concorrentes é, como disse, a possibilidade de
educar e ajudar o Brasil a entender como
funciona o marketing esportivo. Precisamos mostrar aos jovens que esse é um caminho profissional. Precisamos mostrar
às entidades esportivas brasileiras como
o marketing pode ser utilizado em todas

as suas dimensões. A West Nally-Brunoro
tem uma base muito sólida de mercado
para desenvolver trabalhos de educação.
M&M Especial—Marketing esportivo nem
sempre tem finalidade social. Há cases interessantes nessa área, com investimento
revertido a comunidades ou atletas amadores, por exemplo?

Nally—Vejo essa questão de duas formas.
Primeiro: não acho que marketing esportivo tem sido praticado visando áreas sociais. Pelo menos não como poderia. Responsabilidade social e educação são i m portantes e eu, pessoalmente, tenho tentado encontrar maneiras de responder a
isso. Mas, ao falar de atletas, é só observar como a atividade profissional cresceu, com um retorno financeiro progressivo oriundo do marketing esportivo. Isso
colaborou para enriquecer jogadores de
futebol, beisebol, tênis, golfe, pilotos. Há
grande quantidade de dinheiro girando a
partir de patrocínios e direitos de transmissão. Mas, de fato, nada é programado
visando o desenvolvimento social, a educação. Acho que essa é a nova onda, é sobre isso que o marketing esportivo deve
ficar mais consciente.

de transmissão, patrocínios. Tudo isso só
cresce, cada vez mais, e torna seus agentes cada vez mais interessados em tornar essa estrutura sólida, indestrutível,
de forma que garanta seu crescimento
contínuo. Mas parece que muitos gestores e administradores não cresceram na
mesma velocidade. Infelizmente, essas
mesmas pessoas estão há 20, 30 anos à
frente de entidades esportivas, e pouco
evoluíram enquanto gestores, ignorando o poder para negociar, para comandar
organizações, despreocupadas com educação, sem metas para reverter seus ganhos para as comunidades sobre as quais
enriqueceram. O Brasil, por exemplo, levou muitos anos para começar a mudar
as direções nos clubes de primeira linha
do futebol. Mas parece que agora isso está mudando. Alguns gestores estão cientes de que seus clubes não podem mais
gastar desenfreadamente, pois assim vão
falir suas empresas. É muito dinheiro envolvido, e isso dá muito poder. Com grandes poderes, vêm grandes responsabilidades. Essas responsabilidades devem
ser resguardadas por autoridades de alta
qualidade, e não pelos mesmos que vêm
comandando ano após ano.

M&M Especial—Por outro lado, essa grande

M&M E s p e c i a l — Que mensagem o sr. dei-

quantidade de dinheiro, que paga altos salá-

xaria aos brasileiros?

rios a atletas, não seria insustentável? Ape-

Nally — O País vai sediar os dois maiores eventos esportivos mundiais em 2014
e 2016. É o momento ideal para pensar
com cuidado nas contribuições e no legado que vai ser deixado para a população. É uma oportunidade única de fazer
um trabalho de valor às comunidades, de
fazer uma agenda social da qual o Brasil
possa se orgulhar.

sar da crise na Europa e nos EUA, esses setores parecem intocáveis. Não há risco de esse isolamento de mercado virar uma bolha?

Nally — Concordo. Um dos problemas
de certas modalidades é que elas crescem substancialmente no setor comercial, em licenciamento, programas de turismo, fidelização de torcedores, direitos

Fonte: Meio & Mensagem Especial: Oportunidades da copa, São Paulo, p. 20-21, 5 nov. 2012.

