
Foco da JBS em 2014 será reduzir dívida

Os dirigentes
precisariam se
desvencilhar dessa
questão de resultados
de partidas e aplicar
vantagens mais
regionais, de acordo
com o perfil de
seu torcedor”

Apósa compra da Seara Brasil, o foco daJBS,maiorprodutoraglobal

decarnes, estarána redução dos níveis deendividamento. Sua relação

entredívida líquida e Ebitda (lucroantes de juros, impostos,

amortizações e depreciações)— incluindo a assunção deR$ 5,85 bilhões

emdívidas daSeara— encerrouo terceiro trimestre em 4,03 vezes.

A projeção éreduzir aalavancagem para 3 em 2014. Reuters

JoséGabriel Leiva
Pesquisador da Trevisan
Escola de Negócios

“

PauloFridman/BloombergNews

Em franca ascensão, os programas
de sócio-torcedor já desbancam o
valor dos contratos com os patroci-
nadores, transformando-se na
maior fonte de receita dos times
depois dos direitos de transmissão
dos jogos. Oferecendo principal-
mente descontos e prioridade na
compra de ingressos aos associa-
dos, cada clube adota uma tabela
de preços e vantagens diferencia-
das, como descontos em parceiros
e até assentos em estádios. “Mui-
tos clubes perceberam que os só-
cios-torcedores são importantes.
Que é necessário conhecer seu pú-
blico e fidelizá-lo”, disse José Ga-
briel Leiva, pesquisador do Centro
de Pesquisas Aplicadas ao Esporte
da Trevisan Escola de Negócios.

Segundo o estudo realizado pe-
los pesquisadores da Trevisan Ges-
tão do Esporte, Gabriel Leiva e
Bruno Luiz Cosenza, os progra-
mas mantidos pelos clubes brasi-
leiros receberam 88.405 novos as-
sociados no terceiro trimestre de
2013, o que representa um cresci-
mento de 17,34% no período. “O
clube que não tiver um bom pro-
grama vai ficar muito atrás. O Fla-
mengo agora está ganhando mui-
to”, disse Leiva.

Otimecarioca,colhendoosfru-
tos de sua campanha na Copa do
Brasil, viuo seu programade sócio-
torcedor saltar de 37.664 membros
do fim de setembro para 55.069 até
quinta-feiradasemanapassada.Se-
gundoodiretordemarketingdoru-
bro-negro, Fred Luz, esse número
traz uma receita brutal mensal de
aproximadamente R$ 3 milhões,
podendo resultar em R$ 36 mi-
lhões no ano se mantiver a média.
“O sócio-torcedor é nossa segunda
maior fonte de receita, perdendo

apenas pelos direitos de transmis-
são dos jogos”, disse Luz. Mesmo
com o crescimento, o diretor acre-
dita que ainda é possível alcançar
resultados melhores no futuro.

Segundo Leiva, agora é a hora
de trazer novas ideias para o time
não ficar refém dos resultados em
campo. “A maioria dos clubes cria
vantagens ligadas ao ingresso.
Com isso, muitos torcedores se as-
sociam, mas depois deixam o pro-
grama. Colocar outros benefícios
é uma saída”.

Líder no ranking Movimento
por um Futebol Melhor, o Interna-
cional, com mais de 101 mil sócios,
afirma ter um faturamento médio
mensal deR$ 3,4milhões,masam-
biciona números maiores, princi-
palmente após a reabertura do Bei-
ra-Rio, fechado para se preparar
para a Copa do Mundo. “Pelo nosso
planejamento, em 2019 devemos
chegar a200 mil sócios”,disse o vi-
ce-presidente de comunicação do
clube, Norberto Guimarães.

O Grêmio, apesar de ter um nú-
mero menor de sócios (72 mil),
tem um faturamento ainda maior
que seu conterrâneo, de quase R$
4,5 milhões. Por trás desse mon-
tante está o plano em que o sócio é
locatário de uma cadeira na Arena
do Grêmio, que custa R$ 169.
Além disso, o clube busca parce-

rias para oferecer descontos em
vários estabelecimentos. “O sócio
do Grêmio tem 108 empresas con-
veniadas em que ele tem descon-
to. Temos ainda o Goleada Trico-
lor, em que cada jogo que o torce-
dor comparece se converte em
pontos para troca nas lojas do clu-
be”, disse o executivo de marke-
ting do Grêmio, Beto Carvalho.

O Flamengo, na terceira coloca-
ção, tem uma meta ousada para o
futuro, que é atingir a proporção
de torcedores/sócios do Benfica,
de 4%. Isso significa alcançar 1,6
milhão de sócios. Para isso, seria
necessário investir nos torcedores
de outros estados, onde estão cer-
ca de 80% adeptos do clube e que
hoje representam 33% dos asso-
ciados. “Pretendemos criar ações
para os torcedores que estão fora
do Rio, em que o foco não sejam
partidas, e criar uma espécie de fi-
delidade rubro-negra”, disse Luz.

“Os dirigentes precisariam se
desvencilhar dessa questão de re-
sultados e aplicar vantagens mais
regionais, de acordo com o perfil
do seu cliente”, recomenda Leiva.

Depois de perder mais de 3 mil
associados, o Corinthians planeja
um novo plano de fidelidade, com
os cartões de identificação e rela-
cionamento Caixa Corinthians.
Com esses cartões, os sócios que
comprarem produtos do clube, co-
mo ingressos, camisas e pacotes
de viagens, ganham “Corin-
thios”, moeda virtual que poderá
ser trocada por outros produtos,
serviços e experiências no clube.

“Temos uma limitação opera-
cional e de demanda para os pro-
gramas que são vinculados ao dia
de jogo. Por isso, estamos criando
outros benefícios, descontos e
vantagens”, disse o gerente de no-
vos projetos do Corinthians, Pe-
dro Ivo Campos.

Douglas Nunes
douglas.nunes@brasileconomico.com.br
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Sócio-torcedor é a bola
da vez nos clubes do país

FRIGORÍFICO

Programadesócio-torcedordoFlamengoganha18milsóciosnosúltimosdoismeses,ultrapassandoCorinthianseSantos,eéoterceiromaiorprogramadoBrasil

Times despertam para programas de fidelidade, que já são a segunda maior fonte de receita

 Segunda-feira, 18 de novembro, 2013 Brasil Econômico 15
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 18 nov. 2013, Empresas, p. 15.
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