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As torcidas campeãs dos descontosComo funciona

CLUBES DESCONTO (EM MILHÕES DE R$)

Cruzeiro
Atlético-MG
Corinthians
Flamengo
Palmeiras
São Paulo
Santos
Ponte Preta
Vasco
Fluminense

                                           1,964
                                          1,953
                         1,194
                      1,105
                  0,927
           0,630
        0,510
  0,261
 0,211
 0,210

82.029

71.713

47.594

44.235

9.526

10.758

12.453

69.455

6.515

4.820

0*7.023

5.934

Internacional

Santos

Corinthians

Grêmio

Cruzeiro

Flamengo

Palmeiras

São Paulo

Outros

Atlético-MG

Sport

Fluminense

Vasco

105.963

73.591

53.366

46.595

34.462

25.739

38.126

37.439

PROGRAMA DE SUCESSO

Crescimento do 
programa

Total de 372.055
sócios-torcedores

Total de 602.029
sócios-torcedores

ATUAL (9/OUT)

INÍCIO (JAN/2013)

24.785

21.168

16.402

20.818

103.575

* O Flamengo 
iniciou novo 
programa 
esse ano

INFOGRÁFICO: RUBENS PAIVA E DIOGO SHIRAIWA/ESTADÃO

Os programas de sócio-torcedor 
oferecem, de maneira geral, 
vantagens como desconto no 
preço dos ingressos, em produtos 
ligados ao clube e em algumas 
agremiações dá até direito a voto

ALIMENTOS HIGIENE E 
LIMPEZA

SERVIÇOS 
DE BANCO

TELEFONIA 
CELULAR

TV A 
CABO

A partir de janeiro, os 
programas passaram a 

integrar o Movimento por 
um Futebol Melhor, que 
oferece descontos em: 

PRODUTOS SERVIÇOS

BENFICA FATURA
¤ 14 MILHÕES E SE
TORNA MODELO

Movimento por um Futebol Melhor

CRUZEIRENSE
TORCE, AJUDA
TIME E ECONOMIZA

CLUBES GANHAM
NOVA E EFICIENTE
FONTE DE RENDA

ANGELO PETTINATI/O TEMPO–19/4/2013

DANIEL TEIXEIRA/ESTADÃO

OBenfica é considerado modelo
derelacionamentocomostorce-
dores.Seu programatem233mil

sócios, um universo de 4% do total de
fãs. Uma guinada que começou em 2005
e hoje dá € 14 milhões anuais ao clube.
“Naquele ano, lançamos um novo con-
ceito, o de que ser sócio do Benfica não
significava apenas pagar mais barato o
ingresso e poder votar no presidente. Fi-
zemos um trabalho de fidelização”, dis-
se ao Estado o diretor comercial e de
marketing do clube, Miguel Bento.

Essa fidelização dá ao sócio-torce-
dor do Benfica, além do direito de ter
um lugar no Estádio da Luz ou obter o
ingresso com desconto – dependendo
do plano –, a possibilidade de pagar me-
nos em lojas, restaurantes, postos de

combustíveis e muitos outros pro-
dutos e serviços.

Miguel Bento recorda que, logo
no primeiro ano do novo formato, o
número de sócios subiu de 94 mil
para 156 mil. Ele também explica
que um dos motivos para o sucesso
do programa foi a comercialização.
“Tornamos o produto acessível em
qualquer ponto de venda. E demos
brindes. Em pouco tempo, só se fala-
va do nosso programa.’’

O diretor do Benfica diz que, atual-
mente, o preço médio do plano de
sócio-torcedor do clube é de € 100
por ano. “O mais caro custa € 156,
para sócios que residam a até 50 km
do clube. E as crianças até 13 anos
pagam€ 36 por ano.’’

Entreosbenefíciosdoprogramaes-
táodadopelocartãodecréditodoclu-
be,quecreditabônusacadagolmarca-
do pelo time. “São tantas as opções
queaqueletorcedorquetemumcom-
portamento de consumo mais fiel re-
cebe mais do que paga ao clube.’’ / A. L.

Reportagem Especial ✽

Por meio dos programas de sócio-torcedor, agremiações têm
receita sólida e filiados ganham desconto na compra de produtos

Almir Leite

Ser torcedor fiel de um ti-
me se tornou bom negó-
ciodentroe foradosestá-
dios.Frequentadoresha-
bituais dos jogos de seus
clubestêm vantagensco-

mo preferência na compra dos in-
gressos, queem muitas situações po-
dem ser adquiridos com desconto. E
mesmo quem não tem o hábito ou
não pode acompanhar o time in loco
tem benefícios. Dispõe, por exem-
plo, de descontos no preço de cente-
nas de produtos e de vários serviços.

Para isso, é preciso fidelidade, es-
tar ligado ao clube por meio de um
plano de sócio-torcedor. Tais pro-
gramas já existem há alguns anos no
País e atualmente são adotados pe-
los principais clubes. Têm passado
por mudanças constantes, dentro
de um processo de aperfeiçoamen-
to, e em janeiro deste ano ganharam
um significativo empurrão: o lança-
mento do Movimento por um Fute-
bol Melhor, que agregou benefícios
aos projetos tocados pelos clubes.

Com a criação do movimento, os
participantes dos programas de só-
cio-torcedor passaram a ter descon-
tos em alimentos, bebidas, produ-
tos de higiene e de limpeza e mate-
rial esportivo, além de serviços de
entretenimento, telefonia e bancá-
rios, entre outros. Atualmente, são
mais de 650 produtos integrantes
da “cesta”.

O incentivo extra, o trabalho dos
clubes e a propaganda feita pela em-
presa criadora do movimento tive-
ram como consequência um cresci-
mentorápidodonúmero de torcedo-

res e de clubes associados. Em janeiro,
as agremiações brasileiras tinham, no
total, cerca de 372 mil sócios-torcedo-
res (as 15 que aderiram ao movimento
no momento inicial somavam 158 mil
filiados). Em 1.º de outubro, o progra-
ma, já com 32 clubes associados, atingiu
600mil sócios. “Nossa meta é chegar a 1
milhão até o fim do ano”, disse Marcel
Marcondes, diretor de marketing da
Ambev, a idealizadora do Movimento
por um Futebol Melhor, responsável
por buscar parcerias com empresas.

O líder do ranking é o Internacional,
um dos primeiros clubes a implantar o
sócio-torcedor no País, que supera os
105 mil filiados (veja mais detalhes na
arte ao lado). No site www.futebolme-
lhor.com.br é possível acompanhar o
balanço de filiados de todas as agremia-
ções, os produtos e os pontos de ven-
das participantes da promoção, além

de ter acesso aos programas de todos
os clubes inscritos.

Os clubes não têm nenhum tipo de
despesa com o movimento e ficam
com a receita total de seus programas.
“Tudo o que arrecadam é deles. Nosso
objetivo como empresa é institucional
e, como estamos ligamos há décadas ao
futebol, decidimos criar um mecanis-
mo que garanta uma receita boa e segu-
ra ao clube”, explica Rafael Pulcinelli,
também da diretoria de marketing da
Ambev. “Isso pode permitir a eles, por
exemplo, montar boas equipes, ter su-
cesso no campo e atrair cada vez mais
torcedores.’’

Até agora, de acordo com cálculos
dos responsáveis pelo projeto, o Movi-
mento por um Futebol Melhor já ren-
deu ao conjunto dos clubes uma recei-
ta extra de R$ 80 milhões.

Os clubes têm os mais variados tipos

de programa, a preços que variam en-
tre R$ 9,99 (o mais barato dos planos
do Avanti, do Palmeiras, por exemplo)
e R$ 600 mensais. “O torcedor se filia
de acordo com o seu perfil. Quem mo-
ra na Paraíba e torce para o Palmeiras
quase não irá ao estádio, mas pode ad-
quirir um plano simples, ajudar o clube
e ainda ter descontos em produtos”,
diz Marcondes.

Bom uso. O Cruzeiro é considerado
um bom exemplo de clube que perce-
beu rapidamente as possibilidades do
movimento e já o utilizou para refor-
çar o time – a receita advinda do sócios-
torcedores deu segurança para as con-
tratações de Dedé, apresentado em
um supermercado, e Júlio Baptista.

O líder do Brasileiro tem seu progra-
ma desde 2004. Neste ano, deu um sal-
to, passando de 7.023 sócios-torcedo-

res em janeiro para 38.123 na última
quarta-feira. “O principal atrativo
para o torcedor é o futebol, que é a
mola mestra. O torcedor, quando se
associa,quer ir ao jogo”, disseMarco-
ni Barbosa, diretor de marketing do
clube mineiro. “Mas o movimento
deu muito peso ao nosso programa.
O torcedor percebeu que teria condi-
ções de obter vantagem, sendo sócio
do clube, não só em um dia da sema-
na, mas durante uma semana intei-
ra. Pode obter desconto em produ-
tos relevantes, de grandes marcas,
que fazem parte do cotidiano dele.’’

De fato, a torcida cruzeirense é a
campeã da obtenção de descontos
em produtos e serviços, com quase
R$ 2 milhões economizados até o
início de outubro (veja arte). O movi-
mento já proporcionou cerca de R$
10 milhões em descontos.

O gerente de marketing Eduar-
do Pereira Fonte Boa Mano,
de 32 anos, é paulista. Filho

de mineiro, acabou herdando do pai
o amor pelo Cruzeiro. Desde dezem-
bro passado é sócio-torcedor do clu-
be, movido pelo interesse em acom-
panhar os jogos no estádio. Mas ele
sabe como usar o programa para eco-
nomizar com gastos pessoais.

“Minha primeira motivação foi a
possibilidade de ajudar o meu time.
E, pelo fato de morar em São Paulo,
ter o privilégio de comprar ingres-
sos para jogos esporádicos que eu
possa ir em Minas é um diferencial
bacana”, diz Eduardo. “Mas eu vou
muito a supermercado com a minha
noiva e a gente tem aproveitado

bem a questão do sócio-torcedor.’’
Nos supermercados conveniados, é

só o torcedor associado ao programa
de algum clube informar o CPF ao cai-
xa que automaticamente os produtos
da promoção são registrados com o
desconto correspondente.

Eduardo pagou por seu plano, o Cru-
zeiro Sempre, R$ 330,00 de anuidade.
E já obteve R$ 146,00 em descontos
com produtos comprados em super-
mercados. “Quando fiz o plano, a Adria-
na (noiva do torcedor) falou que eu es-
tava jogando dinheiro fora”, conta.
“Agora ela se beneficia mais do que eu.’’

O torcedor destaca as promoções es-
peciais de fim de semana que ocorrem
eventualmente. “Normalmente, o des-
conto é de 2%, 3% do preço do produto,
mas quando há essas promoções au-
menta muito. Da última vez, comprei
leite com quase 50% de desconto.’’

Ao refazer as contas, Eduardo con-
clui que já “pegou de volta’’ bem mais
do que os R$ 146. “Já fui três vezes ao
Mineirão, comprei ingresso para o jogo

com o Grêmio (dia 10 de novembro)...
Se somar todos os descontos, tive de
benefício quase o mesmo valor que pa-
guei para o clube.’’ / A. L.

Promoção. Dedé foi apresentado pelo Cruzeiro em um supermercado

Valor da paixão. Eduardo obtém
descontos em vários produtos

● Alma do negócio
Palmeiras e Santos estão entre os
clubes que divulgam o programa de
sócio-torcedor em suas camisas
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 13 out. 2013, Edição de Esportes, p. D8.




