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Es p e c i a l
Negócios do esporte

Rio será uma cidade
renovada depois dos
eventos, diz Maria
Silvia Marques G2
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Arrecadação em alta
Receita dos dez maiores clubes

de futebol do Brasil (R$ bilhões)

Fonte: Trevisan Escola de Negócios

Musculatura em expansão
Panorama da indústria do esporte no Brasil

85%
foi a expansão 
da receita no 

período

Perfil da receita dos maiores clubes de futebol

 Fonte: Análise Amir Somoggi 
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300 mil
empregos diretos 

no setor

R$ 32,5 bilhões
são os investimentos 

em infraestrutura
na Copa

R$ 6,8 bilhões
são os investimentos 
em arenas na Copa

0,5% 
será o impacto dos
negócios da Copa
no PIB até 2014

3 milhões
de viagens estão 

previstas no turismo 
interno na Copa

Clubes de futebol faturam metade dos da Liga Inglesa

Jogo vencedor
Um fundo de investimento

gerido por profissionais
sob rigorosos princípios

de governança, com planeja-
mento de 20 anos, metas a cum-
prir, auditoria externa e acom-
panhamento rigoroso. Esse foi o
modelo escolhido para promo-
ver o crescimento no país de
uma modalidade quase desco-
nhecida dos brasileiros: o rúgbi.
Rara exceção no mundo esporti-
vo brasileiro, o rúgbi decidiu se
transformar em negócio e reco-
meçar a vida no país.

Com quase meio século de exis-
tência, a Confederação Brasileira
de Rugby (CBRu) deu uma guina-
da. Em 2010 elegeu uma nova di-
retoria disposta a colocar o Brasil
no mapa mundial desse esporte.
Os novos gestores — profissionais
do mercado financeiro, econo-
mistas e profissionais liberais —
desenharam um plano de negó-
cios em que o dinheiro que entra
é repassado aos atletas — na for-
ma de bolsa-salário, serviço médi-
co, instalações, formação de sele-
ções. A gestão esportiva foi entre-
gue a profissionais da Nova Ze-

lândia, país com o melhor desem-
penho na modalidade.

O curto prazo ainda não permi-
tiu resultados, diz Sami Arap, pre-
sidente da CBRu. Eles devem vir
no longo prazo. Mas já foi possível
reverter o déficit das contas da en-
tidade e sair de um saldo devedor
em 2009 para um faturamento de
R$ 13 milhões estimado para
2013, entre repasses do governo
federal, dinheiro da lei do incenti-
vo ao esporte e quotas de patrocí-
nio. O plano de exposição de mar-
cas do rúgbi tem conseguido
atrair patrocinadores como Bra -
d e s c o, a marca de artigos esporti-
vos To p p e r, a cerveja Heineken e a
fabricante chinesa de automóveis
Jac Motors.

O rúgbi é apenas uma faceta da
efervescência atual nos negócios
relacionados ao esporte no Brasil.
Um negócio que alcança estima-
dos 2% do PIB, segundo o livro “A
Indústria do Esporte no Brasil,
Economia, PIB, Emprego e Evolu-
ção Dinâmica”, de Ary Graça e Ist-
van Kasznar (editora M.Books),
que movimenta algo como R$ 80
bilhões por ano e que está apenas

começando a arranhar seu pleno
potencial — no mínimo o dobro
do tamanho atual.

Só as principais divisões do fu-
tebol giram em torno de R$ 3,5 bi-
lhões por ano, segundo estudo da
FGV Projetos. Isso porque o po-
tencial é mal explorado, afirma o
coordenador da FGV Projetos,
Fernando Blumenschein. O estu-
do identificou que o país deixa de
ganhar milhões de reais com a ex-
ploração inadequada de marcas,
seja de clubes ou de competições,
além de enfrentar perdas com pi-
rataria e um calendário interna-
cionalmente inadequado.

Números assim têm desperta-
do o apetite de patrocinadores,
agências de marketing esportivo
e outros ramos. Também têm re-
forçado a atuação de antigos par-
ceiros do esporte. Patrocinador
da seleção brasileira de futebol
desde 2008, o Itaú decidiu asso-
ciar sua marca a atividades des-
portivas há 20 anos e conta com
profissionais voltados exclusiva-
mente para isso na área de marke-
ting, revela o diretor de marke-
ting do banco, Fernando Chacon.

A agência francesa H av a s trou -
xe para o Brasil, em 2010, sua uni-
dade de marketing esportivo e la-
zer, a Havas Sports & Entertain-
ment. Noemie Claret, líder de no-
vos negócios e estratégia da agên-
cia, explica que a decisão foi to-
mada em 2008, quando a Havas
preparou um plano de expansão
internacional e colocou o Brasil
no foco mesmo antes de o país ser
escolhido como sede do Mundial
de Futebol de 2014 e dos Jogos
Olímpicos de 2016. “Para nós, o
tamanho do Brasil e o mercado
potencial que ele representa justi-
ficam nossa entrada”, explica.

Com a vantagem de quem
atua em 20 países em parceria
com marcas globais, a Havas
quer fortalecer o marketing es-
portivo no Brasil para além do
“nível básico”, proporcionando
ações de comunicação que vi-
sem além do patrocínio imedia-
to dos eventos. A agência quer se
aproximar de federações e con-
federações esportivas para criar
planos de comunicação e negó-
cios que expandam a prática de
modalidades marginalizadas.

De São Paulo

A indústria mundial do esporte
deve fechar 2013 com receita de
US$ 133 bilhões. O cálculo é da Or-
ganização Mundial da Proprieda-
de Intelectual (OMPI), agência das
Nações Unidas (ONU) e não leva
em conta atividades conexas — co -
mo a impressão de programas e in-
gressos, mídia, transporte e outras.
Só a indústria de artigos esportivos
fatura mais que o dobro disso, algo
como US$ 300 bilhões por ano.

O estudo da OMPI – realizado no
Brasil em parceria com a Ernst &
Yo u n g e a Fundação Getúlio Vargas
— indica que a Copa das Confede-
rações (ocorrida em junho), o

mundial de futebol do ano que
vem e a Olímpia de 2016 vão inje-
tar R$ 112 bilhões na economia
brasileira. Esses eventos, dizem os
especialistas, devem dar um novo
impulso ao esporte como negócio
e fazer com que o Brasil se aproxi-
me do desempenho dos países ri-
cos, onde o esporte representa em
torno de 4% do PIB — o dobro da
proporção brasileira.

“A situação econômica será fun-
damental para ditar os próximos
passos e para sabermos se teremos
ou não uma massa com capacida-
de financeira de absorver essa nova
indústria que está surgindo”, afir-
ma Luiz Fernando Ferreira, diretor
geral e sócio fundador da ESM

Marketing Esportivo. Essa, segun-
do ele, pode ser a diferença entre
aproveitar ou não o potencial.

A julgar pelo que se faz hoje, um
longo caminho terá de ser percor-
rido. Nem mesmo o principal es-
porte, o futebol, no qual o Brasil é
um dos protagonistas mundiais,
alcança todo seu potencial. “Al -
guns dos maiores clubes de futebol
têm receita anual superior a R$ 100
milhões. É faturamento de empre-
sa grande”, diz Fernando Trevisan,
coordenador do MBA em Gestão
Esportiva da Trevisan Escola de Ne-
gócios. O problema, diz ele, é que a
gestão continua amadora na
maior parte das entidades, o que
compromete o desempenho.

Estudo realizado pela FGV Pro-
jetos mostra que os clubes brasilei-
ros têm faturamento equivalente à
metade dos da Liga Inglesa e acu-
mulam dívida de R$ 4,7 bilhões e
um negócio que gera fluxos mone-
tários de R$ 3,5 bilhões. Os clubes
de futebol obtêm receita anual na
faixa de R$ 2,1 bilhões, mas 67% de-
la está concentrada nas 20 equipes
que disputam a série A (primeira
divisão) do Campeonato Brasilei-
ro, revela Fernando Blumenschein,
coordenador da FGV Projetos. En-
quanto isso, outros 763 clubes es-
palhados pelo país minguam com
receitas irrisórias.

O estudo indica que os clubes
têm contratos de exploração de

marca que representam apenas
3% de seu potencial. Se alcançasse
o padrão europeu de uso das
marcas, o futebol brasileiro al-
cançaria receita de R$ 21,5 bi-
lhões e poderia gerar 2,1 milhões
de empregos (5,7 vezes o nível
atual). O valor adicionado, hoje
de R$ 6,5 bilhões (equivalentes a
0,2% do PIB, poderia passar para
quase R$ 35 bilhões (1,1% do PIB).

O país também poderia melho-
rar seu desempenho na exporta-
ção de atletas e de competições —
com a venda de direitos federati-
vos de atletas não tão jovens e di-
reitos de transmissão para outros
países, por exemplo. As receitas
de “e x p o r t a ç ã o” podem ser multi-

plicadas por três, segundo o estu-
do. Para isso, uma das questões
seria adaptar o calendário brasi-
leiro ao europeu, como já fizeram
os argentinos. Os campeonatos
da Europa são disputados entre
julho e junho do ano seguinte,
enquanto a temporada brasileira
vai de janeiro a dezembro.

O conjunto de mudanças pro-
posto poderia contribuir com a ge-
ração de R$ 28 bilhões para o PIB, o
que corresponderia a um impacto
de 0,9% de crescimento impulsio-
nado apenas pelas atividades es-
portivas, estima a FGV Projetos.

O estudo também estima que a
receita dos estádios atinge so-
mente 37% do potencial. (EB)

No Brasil faltam dados para
aferir esse potencial. Mesmo as-
sim o país também representa
um campo fértil. Claret afirma
que a relação do brasileiro com o
corpo e o bem-estar não se en-
contra facilmente em outras par-
tes do mundo. Uma pesquisa fei-
ta sob patrocínio da Olympikus
com 2 mil entrevistas em 96 cida-
des mostra que 87% dos jovens
brasileiros gostam de alguma
modalidade esportiva. No país do
futebol, nada menos que 17 mo-
dalidades foram mencionadas de
forma espontânea na pesquisa
como uma das favoritas – e, im-
portante, não excludentes.

“As empresas precisam enten-
der a vantagem de patrocinar o
esporte. Não precisa ser o esporte
de alta performance”, concorda
Clarisse Setyon, coordenadora do
MBA em gestão esportiva da
ESPM. Segundo ela, este é um
mercado que pode crescer até
mesmo com a entrada de empre-
sas menores, que ainda não per-
ceberam que “patrocinar esporte
não precisa ser exclusividade de
empresas enormes”. “Basta que

olhem quem é seu público-alvo.”
“O setor precisa aproveitar o

momento de visibilidade para se
expandir ”, ressalta Fernando Tre-
visan, diretor da Trevisan Escola
de Negócios e responsável pelos
cursos de gestão de esportes da
instituição. Ele acredita que o ne-
gócio tem potencial para pelo
menos dobrar de tamanho.

A expansão tem esbarrado na
baixa profissionalização da ativi-
dade. Ao contrário do que ocorre
no rúgbi e no voleibol, a maior
parte das modalidades ignora a
gestão profissional — incluindo o
futebol. Segundo Trevisan, patro-
cinadores, clubes e entidades ain-
da não despertaram para a neces-
sidade de contratar profissionais
especializados. Por isso, os alunos
encontram alguma dificuldade
em se inserir no mercado de tra-
balho, diz. “Mas o crescimento do
volume tem sido muito grande e
não permite mais trabalhar as-
s i m”, afirma, prevendo uma mu-
dança no cenário. “O marketing
esportivo é novo também para as
empresas. Mas o crescimento da
profissionalização é inevitável.”

Com 2% do PIB e
movimento de
R$ 80 bilhões, setor
adota novos
modelos de gestão e
se prepara para
dobrar de tamanho.
Po r Eduardo Belo,
para o Valor, de São
Pa u l o
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 25 jul. 2013, Especial Negocios do Esporte, p. G1.




