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ano os clubes do Ceará (Fortaleza e Ceará), de 
Goiás (Goiás) e de Santa Catarina (Figueiren
se e Avaí), assim como os demais que com
põem a parceria com a Brahma, que totaliza 
34 equipes, já estejam inseridos na ação. 
Para Neves, esse projeto que a AmBev vem 
desenvolvendo há dois anos beneficia tanto 
as empresas, os torcedores, como os clubes, 
que poderão investir em infraestrutura, cate
gorias de base e na contratação de craques. 
"Sempre pensamos em como associar a 
marca Brahma ao futebol e como essas duas 
paixões pela marca e pelo futebol podiam se 
juntar. Pensamos em qual legado poderíamos 
deixar com a Copa do Mundo, isso em con
junto com outras companhias, clubes e até os 
torcedores, pois, do contrário, o sonho seria 
pequeno, e foi assim que surgiu o movimen
to. Pensamos em ativos que os torcedores 
dessem valor e, depois, o significado que o só-
cio-torcedor podia ter para o seu clube. Além 
disso, o que as empresas que se juntassem a 
isso teriam de benefícios. Dessa situação toda 
surgiu esse ganha-ganha-ganha. O projeto é 
muito especial para todos, podemos observar 
a animação do pessoal em transformar isso 
em realidade. A curto prazo já dá para ver 
resultados. E sabemos que o Brasil pode vir a 
ter o melhor futebol do mundo com ações tão 
simples como essa" diz Neves. 
De acordo com a AmBev — que há mais 
de dez anos patrocina o futebol brasilei
ro por meio da marca Guaraná Antártica 
—, o movimento propiciará recursos para 

estádios modernos, bases bem estruturadas com bons CTs, vesti
ários e jogadores, além de clubes f inanceiramente sólidos, o que 
deve estancar o f luxo de talentos exportados para o exterior. Todas 
as inserções publicitárias da campanha serão pagas pela AmBev, 
que no pr imeiro semestre do ano passado investiu mais de R$ 1,6 
milhões em public idade, segundo o Ibope Monitor . A companhia 
também está desenvolvendo um Prêmio de Gestão no Futebol. 0 
projeto ainda está em andamento, mas deverá ser concluído neste 
ano. A empresa crê que a iniciativa terá grande mobilização, já que, 
de acordo com dados do Ibope, 90% dos brasileiros têm t ime e 72% 
acompanham futebol . "Com os recursos em mãos, só vai precisar 
de u m a boa capacidade de gestão" diz Fernando Musa, CEO da 
Ogilvy & Mather. Um b o m exemplo disso é o futebol inglês, que há 
poucos anos não t inha craques, mas sempre contou com uma tor
cida apaixonada e estádios lotados. Com apenas um título da Copa 
do M u n d o , mas um b o m planejamento de market ing por parte dos 
clubes e estádios confortáveis, garante aos t imes de lá situação f i 
nanceira sempre no azul. 
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Uma das empresas integrantes do "Movimento por um Futebol Me
lhor" a Danone, que já patrocina um torneio de futebol infantil em 
mais de 40 países, reconhecido pela FIFA, participa pela primeira vez 
desse tipo de ação. "Não participamos de nada desse tipo em nenhum 
outro país em que a companhia está inserida. Compramos rapida
mente a ideia porque isso será muito vantajoso tanto para o torcedor 
como para o clube, contribuindo para a melhoria de infraestrutura, e 
também para nós, com o crescimento no consumo de iogurtes" diz 
Mariano Lozano, presidente da Danone Brasil. 
Com a campanha, a multinacional francesa fabricante de iogurte pre
tende dar continuidade a sua estratégia anunciada em 2008 para dobrar 
o tamanho da companhia em cinco anos. No ano passado cresceu 15%. 
Porém Lozano conta que o brasileiro ainda consome muito pouco io
gurte, um por semana. Mas a Danone tem buscado mudar esse cenário. 
Uma prova disso é que, em 2011, 80% das inserções de iogurte na mí
dia foram feitas pela empresa, segundo Lozano. "Nosso sonho é fazer 
crescer o bolo, não apenas brigar por uma fatia dele. Nosso objetivo é 
que o brasileiro consuma um iogurte por dia. Sendo assim, temos muito 
potencial a ser explorado." 

No movimento, a marca Danone só terá visibilidade no ponto de venda 
(PDV) e nas peças criadas pela 9ine para divulgação da campanha. As 
marcas participantes serão Danone e Activia. O presidente da compa
nhia afirma que o investimento não vai reduzir margens, mas sim ala
vancar receitas das marcas participantes. Para este ano, a projeção de 
faturamento da Danone é ultrapassar R$ 2 bilhões. 
Para o publicitário Musa, da Ogilvy, a iniciativa do "Movimento por um 
Futebol Melhor" é pertinente neste momento em que o futebol está 
mais no centro das discussões. "Creio que para esse movimento aconte
cer ele precisa ganhar relevância. As empresas participantes têm a res
ponsabilidade de também fazer crescer isso. Principalmente os clubes, 
porque não adianta a iniciativa privada se unir em torno do futebol se os 
clubes não mostrarem capacidade de gestão. Creio que isso é um gran
de desafio, mas também uma bela oportunidade. O sonho de qualquer 
torcedor é poder ajudar seu clube, e ter benefícios com isso é bem legal, 
com marcas que ele já consome." 

A Ogilvy é dona da conta de duas empresas 
participantes do projeto: Unilever e Burger 
King. "Para as marcas a que a gente atende, 
nosso desafio vai ser ativar esses patrocínios, 
essa parceria, para que cheguem aos sócios-
-torcedores. Ainda estamos elaborando ações 
e como vamos trabalhar com tudo isso. Mas 
toda ação em prol do futebol é bem-vinda" ex
plica Musa. 

Que diga, então, Juvenal Juvêncio, presidente 
do São Paulo, que aposta no movimento para 
alavancar a receita do clube. "Temos fé que os 
rendimentos vão se tornar a maior renda de 
uma instituição de futebol. O clube que se or
ganizar para recepcionar os cidadãos terá forte 
êxito" diz. "A pessoa mora em casa de palafita 
e torce pelo time de futebol, mas não tem liga
ção nenhuma com o clube para o qual torce. 
Agora vai estar junto com seu time. Com do
cumento, e não terá de desembolsar o dinhei
ro integralmente, porque os R$ 30 (média do 
valor do ingresso) retornarão a ela através das 
compras." A expectativa de aumento no fatu
ramento do clube do presidente do São Paulo 
já vem se confirmando dois dias após o lan
çamento do projeto (no mês passado): 5,3 m i l 
torcedores se tornaram sócios-torcedores. Até 
o fechamento desta edição, o número já estava 
em 9,8 m i l novos sócios. "Esperamos 200 m i l 
novos sócios-torcedores na empreitada inicial. 
Pode ser um novo oxigênio para o futuro do fu 
tebol brasileiro" diz Juvêncio. 
Outro time que acredita no movimento para 
alavancagem de faturamento é o Santos, que, 
sem patrocinador master desde o término do 
contrato com o banco BMG, aproveitou o es
paço mais nobre da camisa para divulgar o 
Sócio Rei. Em 2012, o clube faturou aproxima
damente R$ 35,1 milhões com seu 
uniforme e agora pretende atingir os 
R$ 40 milhões com esta receita. 
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Text Box
Fonte: Propaganda, São Paulo, ano 57, n. 743, p. 60-63, fev. 2013.




