
Incerteza nos gramados
Com medo de ser
mais um alvo da
crise, o esporte mais
popular do mundo
está em alerta
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O SÃO PAULO é hexacampeão brasileiro, o
Corinthians tem a maior torcida do Estado
e conta agora com o ídolo Ronaldo. Moti-
vos parecem não faltar para que esses dois
grandes clubes brasileiros consigam vender
espaços publicitários por altos montantes.
Porém, com a crise económica, que ameaça
atingir também os gramados, outra realida-
de se mostrou presente: alguns patrocina-
dores passaram a oferecer valores abaixo do
esperado pelas equipes.

Aproveitando a boa fase do time em
campo e, consequentemente, o fortaleci-
mento da marca, diretores são-paulinos
chegaram a oferecer no começo de 2009
o espaço publicitário na camiseta do seu
uniforme por R$ 30 milhões para o peito e
costas, e mais R$ 15 milhões para as man-
gas. Porém, de acordo com o supervisor de
marketing do São Paulo, Bruno Aventurado,
o valor do contrato fechado pelo clube neste
ano foi bem abaixo do esperado.

"Fechamos pela metade do que preten-
díamos. Não está fácil", lamenta o dirigen-
te, que por determinação do clube, não tem
permissão para informar valores. O São Pau-
lo, após negociar com diversas companhias,
renovou para este ano o contrato de publici-
dade na camisa com a empresa de eletrôni-

cos sul-coreana LG.
Segundo informações do site especia-

lizado em marketing esportivo, Máquina
do Esporte (www.maquinadoesporte.uol.
br), mesmo com a crise, os valores totais
do Tricolor, incluindo patrocínio na camisa
de futebol, passaram de RS 16 milhões em
2008 para RS 18 milhões este ano, recorde
no mercado brasileiro até então, mas era es-
perado muito mais. "O São Paulo costuma
nivelar os patrocínios. Todos os grandes fe-
charam na mesma base. Renovamos o con-
trato com a LG mesmo com o valor abaixo
do esperado porque não poderíamos ficar
mais de três meses sem patrocínio", expli-
ca Aventurato, que viu, dias após o acerto
do São Paulo com a LG, o Palmeiras assinar
contrato com a também sul-coreana Sam-
sung para o peito da camisa e com a Suvinil
para as mangas.

OUTRAS PREOCUPAÇÕES Os números
totais da negociação do Verdão, de acordo
com o Máquina do Esporte, giram em tor-
no de R$ 15 milhões. "Os patrocínios foram
celebrados, no caso da Samsung, com va-
lores muito superiores aos que a gente ti-
nha anteriormente", orgulha-se o diretor de
marketing palmeirense, Rogério Dezembro,
que, ao contrário do dirigente são-paulino,



rechaçou qualquer influência da crise nas
negociações. "A gente tem uma receita este
ano de patrocínio que é superior aos dos úl-
timos anos. Nós não sofremos efetivamente
com nenhum efeito da crise". Mesmo assim,
o dirigente ainda se mostra preocupado
com os estragos que a crise pode vir a cau-
sar. "Talvez a gente venha a sentir a crise na
diminuição de possibilidade de venda de jo-
gador para o exterior. Se a crise lá está gra-
ve, fatalmente isso terá impacto nas receitas
dos clubes brasileiros", ponderou.

Se o Palmeiras ainda não sofre com os
efeitos da crise mundial, não se pode dizer
o mesmo de outro grande time paulista, o
Corinthians. Segundo os dirigentes, de volta
à primeira divisão do futebol brasileiro (dis-
putou e venceu a Série B em 2008), o clube
- que tem como aliada a força de marketing
do ídolo Ronaldo -, seria capaz de impulsio-
nar a marca corintiana a níveis dos maiores
times da Europa. Chegou a ser inclusive di-
vulgado nos principais jornais sobre espor-
tes de São Paulo que a equipe havia negocia-
do com empresas árabes por um valor de
US$ 30 milhões.

No entanto, em março deste ano, o time
anunciou acerto de contrato com a marca de
laticínios Batavo (que já patrocinou a equipe
nos anos de 1999 e 2000) por R$ 18 milhões
até o fim da temporada. O departamento de
marketing do clube se limitou a dizer que,
ainda que sendo um valor abaixo do espera-
do, foi um bom negócio, visto que os espaços
nas mangas e calções ainda estão livres para
serem negociados, mesmo que, no momen-
to, qualquer valor negociado nestes espaços

"Não está fácil" afirma Aventurado,
supervisor de marketing do São Paulo

teria que ser divido com o atacante Ronaldo.
O jogador, por conta de seu contrato, tem
liberdade para negociar os espaços da man-
ga e calções do uniforme corintiano e ainda
receber 80% do valor total.

Felizmente, as equipes menores sofrem
menos com a crise. "Na Portuguesa, inter-
fere em menor escala. Os investidores bus-
cam distribuição e parceria comercial e não
tanto exposição na mídia, como nos times
grandes, e isso geralmente é difícil de ser
cortado numa empresa, mesmo em tempos
de crise", explica o gerente de marketing da
equipe, Fábio Porto.

O COFRE DOS CLUBES Apesar dos al-
tos valores que envolvem os patrocínios nas
camisas dos clubes de futebol, os dirigen-
tes garantem que a maior parte das receitas
ainda resultam da venda de atletas para as
equipes da Europa. "O jogador com poten-
cial de venda para o exterior recebe um sa-
lário alto. Tanto que a multa que você esta-
belece para poder negociar esse jogador na
Europa é um múltiplo do salário dele. Ele, se
não for comercializado, fatalmente terá um
impacto financeiro", esclareceu o palmei-
rense Rogério Dezembro.

O dinheiro que entra nos cofres palmei-
renses provindos do patrocínio da Samsung
representa 23% da receita total. "As outras

grandes matrizes são direitos de TV, bilhe-
teria, manutenção do clube social, prémios
pagos pelas federações e, eventualmente, a
venda de jogadores", garante o diretor de
marketing alviverde. Já no Corinthians, de
acordo com o planejamento financeiro para
o ano de 2009 divulgado pelo clube, o pa-
trocínio da camiseta, calção e fornecedor
esportivo (Nike) pretende chegar ao valor
de R$ 27 milhões, o que representaria um
quarto da receita total do clube.

Outro fator importante para o rendi-
mento financeiro de um clube é sua atuação
dentro de campo. A Portuguesa sabe que o
rebaixamento para a Série B do Campeona-
to Brasileiro em 2008 teve um impacto no
valor da camisa. "O rebaixamento sempre
interfere no patrocínio, mas nem tanto, por-
que nosso perfil é diferente dos clubes gran-
des. Interfere nas cotas de TV, na exposição
do time e mais nas receitas diretas", explica
o dirigente lusitano.

Cada vez mais profissional, o futebol
consegue reinventar maneiras de manter
sua saúde financeira. As principais razões
para isso, no entanto, ainda são determina-
das por fatores acompanham o futebol bra-
sileiro desde sempre: o talento do jogador
nacional e a inexplicável paixão do torcedor
pelo seu time de coração. •
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