
Líderes mundiais de vendas de ca-
misas de futebol, as fornecedoras
de material esportivo Adidas e Ni-
ke se preparam para uma disputa
paralela ao campeonato brasileiro
de futebol, que começa neste sába-
do. Com a nova camisa do Flamen-
go, que será apresentada nesta
quinta-feira, a Adidas pretende se
aproximar da líder no mercado
brasileiro, reeditando, no Brasil,
uma rivalidade já tradicional nos
principais mercados do futebol
mundial, como Espanha, Itália e
Inglaterra.

Adidas e Nike fornecem para
nove dos dez clubes que mais ven-
dem camisas no mundo (até o ano
passado, tinham contrato com to-
da a lista, mas o Liverpool, da In-
glaterra, trocou a empresa alemã
pela americana Warrior) e apos-
tam no crescimento do mercado
brasileiro às vésperas da Copa de
2014 e da Olimpíada de 2016. “É
uma estratégia natural de presen-
ça neste momento importante em
que nos aproximamos dos maio-
res eventos esportivos no país",
disse, no comunicado em que
anunciou a parceria com o Fla-
mengo, o presidente da Adidas
Brasil, Fernando Basualdo.

A disputa teve início, de fato,
no final do ano passado, quando o
Corinthians renovou com a Nike,
comemorando o maior contrato
do futebol brasileiro até então, no
valor de R$ 30 milhões por ano. O
contra-ataque da rival veio logo
depois, no início do ano, com os
primeiros rumores sobre o acordo
com o Flamengo, ao valor de R$
35,6 milhões por ano. “O contrato
com o Flamengo é uma resposta
muito clara à renovação do Corin-
thians com a Nike”, diz o consul-
tor de gestão esportiva da BDO
Brazil, Pedro Daniel.

Até o ano passado, a empresa
fornecia para Palmeiras e Flumi-
nense. Ao retomar com o Flamen-
go uma parceria encerrada na dé-
cada de 80, reabre as portas de um
mercado estimado em 30 milhões
de torcedores. “Com o Flamengo,
a Adidas equilibra a disputa e as
duas passam a lotear o mercado,
como ocorre no mundo todo”, co-
menta o sócio-diretor da consulto-
ria Pluri, Fernando Ferreira. Além
das camisas oficiais dos times, di-
zem os consultores, a parceria
com clubes de futebol tendem a
aumentar as vendas de uma varia-
da gama de produtos, co-
mo chuteiras e casacos.

As empresas não gos-
tam de falar em valores
de investimentos ou proje-

ções de vendas, mas o mercado vê
um grande potencial de cresci-
mento, uma vez que o número de
torcedores fiéis a produtos origi-
nais ainda é pequeno no Brasil -
os números variam, mas fala-se
em algo como 5% do total. “O
grande desafio das empresas é am-
pliar o número torcedores que
compram produtos regularmen-
te. É uma oportunidade gigantes-
ca”, afirma o diretor da Traffic,
Ivan Martins.

Uma indicação deste potencial
é a procura frenética na pré-ven-
da das novas camisas do Flamen-
go, que esgotou o estoque em ape-
nas quatro dias, mesmo que o uni-
forme ainda não tenha sido apre-
sentado aos torcedores.

Além disso, os clubes brasilei-
ros ainda vendem pouco em rela-
ção ao mercado europeu. Em
2009, quando foi campeão brasi-
leiro e bateu seu recorde de ven-
das, o Flamengo comercializou
1,3 milhão de unidades - 100 mil a
menos do que a média anual dos
clubes Manchester United e Real
Madrid, segundo levantamento
da consultoria britânica Sporting
Intelligence. A estratégia da Adi-
das e Nike para ampliar as vendas
dos clubes brasileiros inclui a in-
ternacionalização das marcas.

A movimentação das duas gi-
gantes mundiais mexeu com o
mercado interno. Em janeiro, a Pe-
nalty tirou a Reebok do São Paulo
com um contrato de R$ 35 mi-
lhões por ano. A Lupo, antes restri-
ta a clubes menores, assinou seu
primeiro contrato com um clube
grande, o Atlético Mineiro.
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Marcas esportivas
disputam gramados

▲

Com o contrato firmado entre o Flamengo e a Adidas, equilíbrio entre as duas principais empresas do setor é

restaurado no mercado brasileiro. Nike patrocina o Corinthians, dono de uma das maiores torcidas do país

Adidas e Nike
fornecem para nove
dos dez clubes que
mais vendem camisas
no mundo e apostam
no crescimento do
mercado brasileiro às
vésperas da Copa e das
Olimpíadas
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Marcas da BRF apoiam as Olimpíadas

ArteGustavoMoore

O futebol há muito tempo deixou
de ser somente a diversão de do-
mingo nas casas brasileiras. Já há
algum tempo, o esporte se firmou
como um negócio promissor e
com isso grandes empresas, de
olho no potencial de exposição de
marca para milhões de brasilei-
ros, querem tornar o Brasileirão o
melhor campeonato do mundo.

Para isso, elas apostam todas as
fichasnaentradaemcampo do tor-
cedor,sendoeleumdosfinanciado-
res do negócio. O Movimento por
umfutebolmelhor,criadoemjanei-
ro deste ano, já conta com 24 clubes

credenciados e 465,8 mil torcedo-
ressócios.Atéofinaldoano,cadati-
meintegrantepoderáobterumare-
ceitaadicionaldeR$50milhõesso-
mente com a adesão de pessoas aos
seus programas de sócio-torcedor.

“Criamos essa iniciativa para
melhorar o nosso futebol e acredi-
tamos que o torcedor é parte fun-
damental dessa empreitada. Por is-
so, estamos ajudando a profissio-
nalizar os nossos clubes dando a
eles condições de atrair seus torce-
dores”, disse o diretor de cone-
xões com o consumidor da Am-
bev, Marcel Marcondes e um dos
idealizadores do projeto.

No próximo final de semana,
que é a rodada de abertura do Bra-
sileirão, como é conhecido o prin-
cipal campeonato brasileiro de fu-
tebol, as 10 empresas que apoiam
a iniciativa, farão um grande fei-
rão de seus produtos, oferendo
descontos nos preços de até 50%
do preço usual. Os sócio-torcedo-
res terão acesso a mais de 600
itens dentro dessa promoção. “ Ca-
da comprador irá validar a sua
aquisição por meio de seu CPF. Po-
derão participar torcedores que se
associarem a seus clubes até hoje.
É um marco para a iniciativa e es-
peramos com isso arregimentar
mais e mais apaixonados pelos
seus clubes. O torcedor tem que
perceber que para ter um time
bom, competitivo, ele tem que fa-
zer parte, não somente torcendo
ou cobrando, mas ajudando tam-
bém a construir esse time vence-
dor”, disse Marcondes.

Prova de que a adesão dos torce-
dores pode dar suporte para con-
tratação de jogadores, foi a ida do
atacante Marcelo Moreno para o
Flamengo. O clube, que no dia 15
de janeiro, data que marcou o iní-
cio do Movimento por um futebol
melhor, não tinha um programa
de sócio-torcedor, já tem associa-
dos 21.786 pessoas, o que equivale
a 0,06% dos flamenguistas no
país. “Queremos chegar a 50 mil
já neste ano. Foi com essa partici-

pação que conseguimos trazer o
jogador”, disse o presidente

do Flamengo, Eduardo Ban-
deira de Mello.Somente

com essa ainda modesta ba-
se de torcedores, a receita
gerada para o clube até ago-

ra foi de R$ 12,54 milhões. Se
o rubro-negro reunir 1,73% dos

flamenguistas entre seus sócios, o
que equivale a 573.578 pessoas, o
faturamento anual do Flamengo
poderá chegar a R$ 330,36 mi-
lhões por ano, somente com o pro-
grama.

Outro clube que vem se desta-
cando pelo número de adesões
de seus torcedores é o Internacio-
nal, de Porto Alegre.“ O Inter é
hoje o maior sucesso em termos
de adesão de torcedores. Em ter-
mos mundiais, o Benfica de Por-
tugal é o campeão em número de
torcedores associados, com 4%
dos apaixonados pelo clube asso-
ciados ao clube”, afirmou Mar-
condes.

A Sadia e a Batavo, anunciaram ontem, juntamente com o Comitê

Organizador dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos Rio 2016, o apoio

oficial ao evento. Na ocasião, Carlos Arthur Nuzman, que preside o

Rio 2016, destacou a empatia das marcas entre os consumidores

brasileiros e seu envolvimento com esporte. A Sadia patrocina 24

atletas de alto rendimento, entre outras iniciativas.

Times, empresas e
torcedores se unem
para incrementar as
receitas dos clubes

Mais conhecida como fabricante
de meias, a Lupo estreia este ano
entre os grandes times do país
com um patrocínio ao clube
Atlético Mineiro, hoje a sensação
do futebol nacional. Para
especialistas, o contrato de R$
12,5 milhões por ano é parte de
uma estratégia para
internacionalizar a marca,

usando como âncora o
reconhecimento internacional do
astro Ronaldinho Gaúcho.

Antes do Atlético, a empresa
tinha boa presença entre clubes
do interior de São Paulo, além do

América-MG e do ABC, do Rio
Grande do Norte. O primeiro
contrato com um clube de
expressão já vem dando
resultados: em abril, a Lupo
vendeu 60 mil camisas do
Atlético-MG, que faz boa
campanha na Copa Libertadores
e acaba de se sagrar campeão
mineiro.

A empresa estará presente
em duas camisas no campeonato
brasileiro de 2013, uma vez que
também é fornecedora da
Portuguesa, que disputou a
segunda divisão no ano passado.

Movimento criado em
janeiro deste ano já conta
com 465,8 mil associados
e dez corporações

Lupo aposta em
Ronaldinho para
crescer lá fora

PATROCÍNIO
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 22 maio 2013, Empresas, p. 10-11.




