
Especializada em soluções de tecnologia da informa-
ção e comunicação para negócios, a Lan Designers anun-
ciou a contratação de Rogério Oliveira para a função de
membro do conselho consultivo de gestão estratégica e
marketing. Formado em análise de sistemas pela Univer-
sidade Estadual de
Campinas (Unicamp),
o executivo possui
mais de 39 anos de ex-
periência na área de
gestão, em que ocu-
pou cargos estratégi-
cos em gigantes do se-
tor de tecnologia, co-
mo presidente da IBM
Brasil e da IBM Latin
America, além de ter
sido membro do con-
selho da Totvs. Na Lan
Designers, Oliveira se-
rá responsável pela
criação das bases dos
planos de ação que se-
rão desencadeados e
executados pelas
áreas de gestão de
clientes, gestão ope-
racional e gestão de
inovação.
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MARILISA ZAVAGLI ASSUME PRESIDÊNCIA DA PHONAK

A fonoaudióloga Marilisa Zavagli acaba de assumir o comando das
operações da Phonak do Brasil, empresa pertencente ao grupo suíço
Sonova e que atua no mercado de soluções para audição. A executiva, que
anteriormente ocupava a posição de diretora de marketing e de produtos,
herda a vaga deixada por Pedro Stern, que foi promovido à presidência do
Conselho de Administração da companhia no Brasil. Formada em
fonoaudiologia pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-
SP), com pós-graduação em gestão de negócios e marketing pela Escola
Superior de Propaganda e Marketing (ESPM), Marisa construiu sua
carreira na Phonak, onde ingressou como estagiária, em 1990. O anúncio
oficial da mudança ocorreu no final de 2012, quando o presidente mundial
da Sonova, Lukas Braunschweiler, esteve no Brasil.

AIG BRASIL APRESENTA DOIS NOVOS EXECUTIVOS

A American International Group (AIG) reforçou sua equipe no Brasil com a
chegada de Roberto Tadeu Ramos Carneiro e Venancio de Castro. Com
passagens por Citibank, Zurich e HSBC, Carneiro, que tem mestrado em
administração de empresas no Centro de Estudos Avançados de Governo e
Administração Pública (CEAG) e especialização em marketing e finanças
pela Fundação Getulio Vargas (FGV), vai comandar a diretoria financeira
da companhia. Já Castro, que foi vice-presidente da Minutrade e da
MasterCard, além de ter atuado no Deutsche Bank e na Accenture, vai
chefiar as áreas de marketing para produtos individuais no País. Ele é
mestre em gestão de marketing internacional pela Thunderbird, escola de
pós-graduação americana.

ARNO KRUG JÚNIOR VAI PARA O GRUPO MULTI

O Grupo Multi, holding de franquias de ensino de idiomas e de cursos
profissionalizantes, confirmou Arno Krug Júnior na função de diretor de
expansão e novos negócios. No novo cargo, executivo será responsável
por criar e conduzir novos projetos comerciais e de parcerias, bem como
das redes de ensino que pertencem ao portfólio da empresa, como as
marcas Wizard, Yázigi, Skill, Microlins, SOS, People e Smartz. Graduado
em direito pela Unicruz, com pós-graduação em administração pela
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), MBA em Varejo e
Franquias pela Fundação Instituto de Administração, da Universidade de
São Paulo (FIA/USP), Krug Júnior tem 13 anos de experiência na área
comercial, de logística e de gestão de empresas, período em que atuou,
entre outras companhias, na AmBev.

EVERIS ANUNCIA CONTRATAÇÃO DE GERENTE

Consultoria de negócios, tecnologia e outsourcing, a Everis
confirmou Fernanda Barroso Carneiro como gerente da área de
negócios, com foco no setor bancário. Graduada em comunicação e
economia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), com
MBA em análise de conjuntura econômica pela mesma instituição
e em finanças pela Saint Paul Escola de Negócios, a executiva tem
mais de 10 anos de experiência profissional, período em que atuou
em projetos de estratégia para a indústria financeira. Com
passagens pelo Itaú Unibanco, ABN AMRO Real e
PricewaterhouseCoopers (PwC), Fernanda é especialista em
serviços financeiros, principalmente em gestão de fortunas e
bancos de investimentos.

Rogério Oliveira
assume cargo na
Lan Designers

DIVULGAÇÃO

Head Hunter
kluane@jcom.com.br

» MATHEUS GAGLIANO

E
m um mercado cada vez
mais profissional, com-
petitivo e milionário, a
boa gestão da área de

marketing é um diferencial
competitivo importante para os
principais clubes de futebol
mundiais. Hoje, para sonhar
com mais receita, contratações
de impacto e, principalmente,
títulos, não há mais espaço para
quem se mantém exclusiva-
mente com a arrecadação de bi-
lheterias ou venda de jogadores.
Este cenário já é realidade há
anos para grandes times euro-
peus, como Real Madrid e Man-
chester United, mas só agora
começa a ganhar força no Bra-
sil, onde a gestão gradualmente
se assemelha a de grandes em-
presas. De acordo com especia-
listas, a criação de programas de
sócio-torcedor é um passo im-
portante nessa direção, já que
os fãs são talvez os clientes mais
fiéis que se tem notícia. Basta
trabalhar bem essa paixão para
elevar a fonte de receita. 

Estudo da consultoria De-
loitte do ano passado apresen-
ta o ranking dos 50 clubes com
maior faturamento no mundo.
Em destaque estão dois gigan-
tes espanhóis – Real Madrid e
Barcelona –, com receita anu-
ais de 512,6 milhões de euros e
de 483 milhões de euros, res-
pectivamente. O time meren-
gue, por sinal, é o primeiro na
história a superar marca de R$
1 bilhão em arrecadação. 

Apenas três brasileiros figu-
ram na listas – Corinthians (94,1
milhões de euros), São Paulo
(82,5 milhões de euros) e Fla-
mengo (73,9 milhões de euros) –,
mas ainda distantes da realidade
das potências europeias. Para se
ter ideia, as equipes nacionais
ainda estão muito atrás de times
médias em seus países, como
Napoli (Itália), Hamburgo (Ale-
manha) e Newcastle United (In-
glaterra), que tiveram receitas to-
tais de 148,4, 121,1 e 115,3 mi-
lhões de euros, respectivamente.

Apesar da enorme distância,

o desenvolvimento das equipes
brasileiras nos últimos anos é
notável. Estudo da BDO revela
que, de 2003 a 2011, a receita
com patrocínio e publicidade
cresceu 583%, passando de R$
71 milhões para R$ 485 milhões.
Em igual período, a participação
dos dois itens no faturamento
total dos clubes saiu de 9%, em
2003 para 19%, em 2011.

Para o gerente da área de es-
portes da BDO, Pedro Daniel,
ainda há campo para mais cres-
cimento nas duas áreas no Bra-
sil. Segundo ele, a participação
de publicidade e propaganda
no faturamento de clubes euro-
peus pode chegar a 40%. No
Barcelona, por exemplo, esse
percentual é de 39%. “Há um
potencial de crescimento expo-
nencial no que diz respeito a

publicidade e propaganda no
País”, avalia o executivo, acres-
centando que um fator demons-
tra o ganho de importância ca-
da vez maior do departamento
de marketing na estrutura dos
times. “Os clubes finalmente
passaram a contratar profissio-
nais da área”, conta.

Novo olhar

Segundo Daniel, gradual-
mente os times brasileiros co-
meçam a enxergar a publicida-
de como uma fonte de receita
fundamental. Até recentemen-
te, a atitude adotada era reativa,
ou seja, esperava-se a ocorrên-
cia de uma situação favorável
para tirar partido dela. “Hoje, as
equipes estão em uma situação
mais proativa,” diz Daniel.

Para deixar os times 
do País na cara do gol

FUTEBOL

O gerente da BDO elege a
contratação do atacante Ronal-
do pelo Corinthians, em 2009,
como um caso exemplar de su-
cesso. Segundo ele, pela primei-
ra vez um clube aliou a chegada
de um grande craque a ações de
marketing e publicidade. “Há a
fase pré e pós-Ronaldo. Desde
então, outros times tentam apli-
car a mesma fórmula.”

Diretor de marketing do Co-
rinthians, Ivan Marques salien-
ta que os ídolos futebolísticos
são quase mitos e, desde que te-
nham a imagem bem trabalha-
da, podem ajudar bastante no
aumento das receitas. Marques
ressalta ainda que o futebol está
inserido no setor de entreteni-
mento e, com isso, embarcará
no aumento esperado desse se-
tor, que também inclui parques
temáticos e show-bizz. “Futebol
terá um papel de protagonista.”

O diretor de marketing do
Flamengo, Fred Luz, explica que
a contratação de um grande
craque precisa ter ações plane-
jadas, já que ele é ativo do clube.
“Quando se traz um ídolo é ne-
cessário planejar todas as ações
em torno dele”, ressalta.

Essa estratégia, no entanto,
não pode ser tudo, até porque
problemas físicos podem abre-
viar a passagem do jogador pelo
clube. Segundo o diretor de ma-
rketing corinthiano, os times
precisam trabalhar o relaciona-
mento com os torcedores, citan-
do o projeto de sócio-torcedor
lançado pelo clube em paralelo
à contratação de Ronaldo como
exemplo. “Em um espaço de três
anos, a realidade dos clubes será
diferente. Os clubes serão mais
organizados, com mais receita e
competitividade”, destaca.

Para o Flamengo, este será
um passo importante. O clube
lançou seu projeto sócio-torce-
dor recentemente. “Essas inicia-
tivas estão ficando cada vez
mais fortes e acredito que, no
futuro, essa relação direta com o
torcedor será a maior fonte de
receita para os clubes”, prevê.

O diretor do Flamengo diz
ainda que os novos estádios
construídos para a Copa do
Mundo trarão uma possibilida-
de a mais para os times brasilei-
ros. Com as arenas, os patroci-
nadores poderão alugar espa-
ços para reuniões com clientes e
ainda convidá-los a assistir aos
jogos. “É uma grande possibili-
dade a se desenvolver.”

Além das ações de marke-
ting, Pedro Daniel diz que a pu-
blicidade nos uniformes tam-
bém é um fator que impulsio-
nará a receita dos clubes. Le-
vantamento da agência mostra
que, de 2010 a 2011, a arrecada-
ção com propaganda nas cami-
sas aumentou nos 20 maiores
times brasileiros, com destaque
para o Palmeiras, que registrou
salto de 139% – de R$ 18,653 mi-
lhões para R$ 44,649 milhões.
“Hoje, 30% da receita do clube
paulista vem da publicidade.”

De acordo com o relatório,
o responsável pelo salto na ar-
recadação do Palmeiras foi o
contrato com a montadora
sul-coreana Kia, de R$ 25 mi-
lhões anuais, fechado em 2011.
Ao assinar, no final do ano pas-
sado, acordo de R$ 35 milhões
por ano com a Caixa Econômi-
ca Federal, o Corinthians mais
uma vez surge como um exem-
plo na área. Com patrocínio
estimado em R$ 20 milhões
anuais com a Unimed, o Flu-
minense é a equipe carioca
com mais destaque.

“Além do marketing, vieram
os títulos e tem ainda a cota da
arrecadação de TV. Estamos fa-
lando em algo em torno de R$
112 milhões de faturamento to-
tal do Corinthians, muito acima
do que se vê. É um caso à parte”,
salienta Daniel.

Ainda longe do faturamento das principais forças europeias, os clubes nacionais apostam
no marketing para ampliar a receita. Programa de sócio-torcedor é a grande aposta 

BUNGE TEM NOVO VP DE ALIMENTOS & INGREDIENTES

A fabricante de alimentos Bunge anunciou Filipe Affonso Ferreira
como novo vice-presidente da área de Alimentos & Ingredientes
no Brasil. Formado em administração pela Pontifícia Universidade
Católica de Campinas (PUC-Campinas), Ferreira foi presidente da
Mars e da Goodyear, além de ter passagens pela Arthur Andersen,
Alcoa e Gerdau.
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