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Futebol Torneio decidido na Justiça
prejudica clubes e patrocinadores

Violênc ia
põe em risco
o avanço do
market ing

JOKA MADRUGA/FUTURA PRESS/FOLHAPRESS

Torcedor do Atlético-PR é espancado por torcedores do Vasco no domingo, dia 8, em Joinville: quatro feridos hospitalizados e apenas três agressores pres os

Letícia Casado e Guilherme
S e ro d i o
De São Paulo e do Rio

Episódios de violência entre tor-
cidas de times de futebol, como o
do último domingo no jogo entre
Atlético-PR e Vasco, e a indefinição
acerca das últimas colocações do
Campeonato Brasileiro (que serão
definidas na Justiça Desportiva na
próxima semana), prejudicam o
desenvolvimento do marketing es-
portivo no Brasil, avaliam executi-
vos do setor.

“A violência torna as empresas
mais reticentes”, diz Ricardo Hin-
richsen, diretor de negócios da
consultoria esportiva CSM Brasil.
“O patrocínio é um investimento.
Quanto maior o risco, maior é o
retorno que se exige. Se a percep-
ção de risco para as empresas au-
menta, o valor percebido pelo
patrocínio cai”, diz ele, classifi-
cando a violência como um “ris -
co sistêmico sobre o mercado”.

O gerente de crédito do Itaú
BBA, Para Cesar Grafietti, diz que
cenas de violência podem fazer

as empresas repensarem a deci-
são de patrocinar equipes de fu-
tebol. A exposição de marca na
camisa de um torcedor envolvi-
do em briga é negativa — e mes-
mo os patrocinadores antigos fi-
cam expostos, já que os torcedo-
res usam camisas de várias tem-
poradas, diz ele.

“Não me surpreenderia se al-
guns patrocínios não fossem reno-
vados, se víssemos empresas não
querendo vincular o nome ao es-
porte. Imagina quem fez um pa-
trocínio e nem está no clube
mais?”, diz Grafietti. “Muitos clu-
bes passaram boa parte do ano
sem contrato de patrocínio, e acho
que é a tendência para 2014.”

A violência pode prejudicar até
o novo mercado de patrocínio a es-
tádios (“naming rights”), que ain-
da engatinha no Brasil. Em 1985, a
final da Taça dos Campeões Euro-
peus entre o inglês Liverpool e o
italiano Juventus foi marcada por
uma tragédia. Torcedores se en-
frentaram dentro e fora do estádio
de Heysel, na Bélgica. O conflito
terminou com mais de 30 mortos e

Fifa apoia investimento em jogadores com limites
Tariq Panja
B l o o m b e rg

A Fifa apoia autorizar investi-
dores a comprar direitos federa-
tivos de jogadores em alguns ca-
sos, o que indispõe o órgão regu-
lador do futebol com autorida-
des europeias que querem a proi-
bição total desse tipo de opera-
ção, segundo pessoa com conhe-
cimento direto da situação.

Clubes europeus com proble-
mas financeiros venderam parti-
cipações em 1,1 mil jogadores de
futebol, segundo relatório da di-
visão espanhola da consultoria
KPMG Europe. No Brasil, anfi-
trião da Copa do Mundo do ano
que vem, os investidores têm par-
ticipações em cerca de 90% dos
jogadores da primeira divisão.

A Fifa poderá propor limitar a
venda de participações pelos clu-
bes a três jogadores, com os inves-
tidores restritos a realizar aquisi-
ções em dois países, segundo a
fonte, que pediu para não ter seu
nome divulgado porque as con-
versações ainda estão em curso. A
Fifa vai apresentar propostas for-
mais em seu congresso, marcado
para junho em São Paulo, e enco-

mendou dois estudos sobre a esca-
la e os efeitos do assim chamado
“controle por terceiros”.

“Uma vez que este é um pro-
cesso em andamento, compreen-
da, por favor, que não podemos
antecipar quaisquer resultados
possíveis ou tecer mais comentá-
rios”, informou a Fifa, em comu-
nicado por e-mail. O órgão euro-
peu Uefa e seu presidente, Michel
Platini, defendem uma proibição
total, que já existe no campeona-
to mais rico do futebol, a Premier
League da Inglaterra. Richard
Scudamore, principal executivo
da Premier League, disse em mar-
ço que vender participações em
transferência de jogadores é se-
melhante à “escravidão por dívi-
das” e acrescentou que a prática
eleva o risco de manipulação de
partidas para obtenção de resul-
tados pré-determinados.

“Uma vez que o controle do jo-
gador por terceiros parece ser um
fenômeno mundial, e em vista de
a Fifa ser responsável pela opera-
ção do sistema internacional de
transferência de jogadores, soli-
citamos ao órgão que tome as
medidas necessárias para adotar
a proibição”, observou a Uefa.

Uma proibição poderia preju-
dicar severamente vários clubes
de Portugal, Espanha e América
Latina, pois seus modelos econô-
micos são baseados em receber
financiamento em troca de direi-
tos federativos, segundo uma
pessoa familiarizada com as con-
versações. Em abril, um grupo de
times da primeira divisão do Bra-
sil escreveu ao presidente da Fifa,
Sepp Blatter, conclamando o di-
rigente a não proibir uma prática
que teve início na América do Sul
na década de 90, antes de se dis-
seminar para a Europa.

A proposta da Uefa “pode ter
impacto negativo sobre as finan-
ças dos clubes brasileiros e sul-
americanos, bem como sobre o
fluxo de transferências interna-
cionais de jogadores entre a
América do Sul e a Europa”, argu-
mentaram os times na carta.

Somadas, as participações de in-
vestidores em talentos que jogam
na Europa totalizam até € 1,1 bi-
lhão (US$ 1,5 bilhão), ou 5,7% do
valor do mercado regional de
transferências, segundo a KPMG.

O relatório da consultoria, en-
comendado pela Associação Eu-
ropeia de Clubes, afirma que o

futebol deveria investigar as rela-
ções entre os empresários dos jo-
gadores e os investidores e criar
um banco de dados internacio-
nal sobre os investimentos.

A prática é generalizada em dez
países do Leste Europeu — onde in-
vestidores detêm 40% do valor de
mercado de jogadores de primeira
divisão — e está aumentando na
Espanha, em Portugal e na Holan-
da, segundo o documento.

Javier Tabas, presidente da
confederação de futebol da Espa-
nha, disse em novembro que gos-
taria de ver mais fundos de inves-
timentos ingressarem no merca-
do esportivo para concorrer com
o líder Doyen Sports, parte do
Do yen Group, sediado em Lon-
dres. “Sou muito favorável a isso”,
disse Tabas em seminário em Ma-
dri. “Permite-nos organizar o en-
dividamento e tornar nossos clu-
bes mais competitivos.”

O sentimento de Tabas vai de en-
contro ao da Uefa. A entidade do
futebol europeu informou no ano
passado que até 2015 proibirá a
participação em sua Liga dos Cam-
peões e na Liga Europa de times
com relações com terceiros, caso a
Fifa não tome providências.

entrou para a história do esporte
como a Tragédia de Heysel.

“Quando a Inglaterra tirou a
violência do futebol, criou a liga
mais forte do mundo. Isso tem a
ver com a capacidade de atrair e
manter a ordem. O estádio deve
ser uma vitrine”, diz Grafietti, do
Itaú BBA. Ele cobra profissionali-
zação dos clubes na gestão dos
estádios: “Com a violência, mui-
ta gente desiste de ir ao estádio.
É preciso que os clubes sejam
protagonistas”.

Eduardo Rezende, vice-presi-
dente da consultoria esportiva
Brunoro Sport Business, diz que
episódios de violência não costu-
mam interferir em contratos já fe-
chados, mas admite que pode atra-
palhar novos negócios — um pro-

blema para um setor em que gran-
de parte dos contratos é renego-
ciada a cada ano. Segundo ele, as
empresas de cosméticos são as
mais reticentes em relação ao fute-
bol, enquanto aquelas prestadoras
de serviços lidam melhor com esse
tipo de patrocínio.

“O interesse do patrocinador é
associar sua marca a uma expe-
riência emocionante para o tor-
cedor, mas em casos negativos is-
so se volta contra o patrocina-
dor ”, diz Hinrichsen, da CSM.

Outro problema da principal li-
ga de futebol neste fim de ano é a
indefinição sobre as últimas colo-
cações do Campeonato Brasileiro.
A escalação irregular de jogadores
feita por Flamengo e Portuguesa
será julgada pelo Superior Tribu-

nal de Justiça Desportiva (STJD)
nas próxima semana.

A influência da Justiça Despor-
tiva na conclusão do torneio
também é negativa para a credi-
bilidade do campeonato, avalia
Hinrichsen, da CSM. Ele diz que o
Brasil tem um “histórico de mu-
danças nas regras de forma ca-
s u í s t i c a”, o que gera incerteza pa-
ra as empresas — e pode colocar
em xeque um contrato de patro-
cínio. “E a percepção da opinião
pública é que estamos diante de
uma virada de mesa”, diz ele.

A alteração dos resultados do
campeonato pela Justiça pode in-
fluenciar ao menos uma operação
de patrocínio para 2014. O Fla-
mengo, que assinou este ano um
contrato de R$ 35 milhões anuais

com a Adidas pode ver seus recur-
sos minguarem se ficar abaixo da
13ª colocação, como prevê o con-
trato entre o clube e a multinacio-
nal. Caso seja rebaixado, uma pos-
sibilidade a partir da combinação
de resultados dos julgamentos na
Justiça, o clube perderá cerca de
15% do valor anual de patrocínio.

Ontem, o STJD negou o pedido
do Vasco de impugnar o resultado
da partida contra o Atlético-PR,
onde uma briga entre as torcidas
no estádio em Joinville deixou
quatro feridos hospitalizados e
três torcedores foram presos. O
episódio não prejudica apenas os
times envolvidos, mas pode afetar
a captação de recursos dos clubes e
o mercado de patrocínio do fute-
bol brasileiro como um todo.

Receita sobe, mas time perde jogo
De São Paulo e do Rio

Geração de caixa robusta não
resulta necessariamente em bom
desempenho nos gramados. O fu-
tebol não tem a obrigatoriedade
de dar lucro, mas os clubes preci-
sam avançar na profissionalização.
Essas são algumas das conclusões
da equipe de crédito do banco
ItaúBBA, que analisou balanços de
24 clubes de futebol em 2012, di-
vulgados ao longo deste ano.

Clubes de futebol que consegui-
ram melhorar as finanças no ano
passado mostraram performance
ruim em campo em 2013. A receita
do Corinthians subiu 24% em
2012, mas o clube terminou o
Campeonato Brasileiro de 2013
em 10 º lugar e trocando o técnico;
a do São Paulo aumentou em 26%,
e o clube ficou em 9º. A receita do
Internacional cresceu 38%, e o time
ficou em 15º; o Fluminense viu a
receita em 2012 aumentar 89%,
mas o time caiu para a zona do re-
baixamento em 2013. O Cruzeiro,
campeão brasileiro nesta tempo-
rada, teve receita 7% menor no ano

p a s s a d o.
O aumento da receita poderia

indicar que os clubes entrariam
2013 mais estruturados. Mas erros
de gestão e alto endividamento
tornaram 2013 um ano sombrio
para as grandes equipes.

A receita do Vasco ficou estável,
as despesas cresceram e investi-
mentos altos no segundo semestre
elevaram a dívida. Com a receita
estável entre 2011 e 2012, as mar-
gens foram comprimidas, dificul-
tando o controle de gastos, segun-
do a equipe de especialistas em
crédito do Itaú BBA, que acompa-
nha os balanços financeiros anuais
de 24 clubes brasileiros (os 20 da
série A e os quatro primeiros da sé-
rie B no calendário de 2012).

Cesar Grafietti, gerente de crédi-
to do Itaú BBA, diz que a situação
financeira de Vasco, Fluminense e
Flamengo — três dos quatro gran-
des do Rio, junto com o Botafogo
— mostra “c l a r a m e n t e” que os ca-
riocas têm dificuldade de gerir o
dia a dia pelo volume de dívida
que carregam. Sobre o Vasco, Gra-
fietti lembra que houve reclama-

ção dos atletas sobre atraso no pa-
gamento do salário neste ano. Isso
levou o clube a montar time para
resolver problemas, e não para jo-
gar futebol, diz ele, sobre o resulta-
do da equipe que terminou na 18ª
posição no campeonato.

Dentro dos gramados, a pior
evolução foi a do Fluminense. O
clube saiu da posição de campeão
brasileiro em 2012 para a zona do
rebaixamento em 2013. A dívida
do tricolor é grande — somava R$
105 milhões em agosto em débitos
só com a União. E boa parte da ge-
ração de caixa vai para pagamento
de impostos atrasados.

“Em 2012, o Fluminense pagou
R$ 30 milhões em impostos atrasa-
dos. Sobra menos dinheiro. E o ce-
nário deve ter se mantido”, diz Gra-
fietti. O clube não conseguiu obter
suas Certidões Negativas de Débi-
to (CND) com a União, o que preju-
dicou o planejamento financeiro.
O Fluminense também se viu pre-
judicado pela venda de Wellingn-
ton Nem, a aposentadoria de Deco
e o afastamento por lesão de Fred,
jogadores importantes para o títu-

lo de 2012.
O desempenho do Botafogo

foi a exceção no Rio. Em 2012, a
receita do clube cresceu 108%,
passando de R$ 59 milhões para
R$ 123 milhões, a segunda me-
lhor evolução entre os 24 times
analisados (atrás do Goiás, que
teve avanço de 194%).

O conselho da equipe do Itaú
BBA é simples: que os clubes pen-
sem no longo prazo. “Quando
você faz gestão de curto prazo, a
chance de errar é como de acer-
tar. Em uma gestão de longo pra-
zo é possível dimensionar cus-
tos”, diz Grafiett. Com essa carti-
lha em mente, o desempenho do
Flamengo foi diferente.

“O Flamengo mudou este ano,
trocou a gestão e colocou um
presidente com características
‘de mercado’ [Eduardo Bandeira
de Mello, ex-executivo do BN-
DES]. Estão fazendo grande es-
truturação no clube, colocando
dívidas em ordem e dispensando
jogadores caros”, afirma. O resul-
tado? “O time ganhou a Copa do
Brasil”, diz Grafietti. (LC e GS)

O maior captador de recursos
De São Paulo e do Rio

O patrocínio esportivo a fute-
bol, futsal, vôlei e basquete movi-
mentou R$ 665 milhões em
2013, aponta um estudo da con-
sultoria Brunoro Sport Business
(BSB). O futebol é o maior capta-
dor de recursos.

A BSB analisou patrocínios das
89 equipes que disputam as qua-
tro principais ligas dessas moda-
lidades. A projeção da consulto-
ria é que os investimentos no se-
tor cresçam no ano que vem.

O futebol, no estudo da BSB,
aparece como o maior captador
das verbas, recebendo mais de
dois terços (68%) do total desti-
nado, seguido por vôlei (16%),
basquete (9%) e futsal (7%).

A BSB mapeou mais de 20 se-
tores da economia envolvidos
com patrocínio esportivo, e
identificou o poder público co-
mo o grande mobilizador das
principais equipes no Brasil. As
prefeituras se destacam investin-
do em futsal, basquete e vôlei.
Os setores de comunicação, saú-
de, construção civil e bancos
aparecem abaixo.

Segundo o levantamento, so-
madas, as equipes têm 295 mar-
cas expostas, de 192 empresas di-
ferentes — em média, cada equi-
pe das quatro ligas possui 3,4 pa-
trocinadores. Mas, para a BSB,
pesquisas indicam que os torce-
dores conseguem fixar no máxi-
mo duas marcas por time.

Eduardo Rezende, vice-presi-
dente da Brunoro Sport Business,
diz que as empresas ainda estão
aprendendo a investir em marke-
ting esportivo.

“Quando os investimentos são
comparados com os investimen-
tos publicitários, percebe-se que
o patrocínio é uma ferramenta
ainda pouco utilizada, mas em
franca expansão e elevada taxa
de confiança”, aponta o estudo.

O marketing esportivo brasilei-
ro está aquém dos mercados da
Europa e Estados Unidos, onde es-
se tipo de trabalho é feito há déca-
das, e o os modelos de patrocínio
não se limitam em estampar mar-
cas em camisetas. Mas a Copa do
Mundo de 2014 e a Olimpíada de
2016 podem ser um gatilho para a
consolidação de uma indústria do
esporte no Brasil, diz Rezende.

VICTOR R. CAIVANO/AP

Michel Platini, da Uefa, defende proibição total de recursos de terceiros
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 13, 14 e 15 dez 2013, Empresas, p. B11.




