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Aclamado como país do futebol e celeiro de craques, o Brasil ainda engatinha na 
profissionalização do esporte. Os clubes brasileiros não conseguem obter o mesmo 
reconhecimento dos times europeus, refletido na divulgação de suas marcas pelo 
mundo. A estratégia de conquistar mercado em outros países, como fazem o espanhol 
Real Madri ou o italiano Milan, não chegou aos times brasileiros. No entanto, a disputa 
por cotas de patrocínio de times e campeonatos apontam para um fortalecimento do 
marketing esportivo no País. 
 
O professor de marketing da Fundação Getulio Vargas (FGV), Eduardo Ayrosa, lembra 
que o futebol no Brasil já alcança níveis profissionais, principalmente no patrocínio de 
campeonatos e clubes. Porém, fidelizar os torcedores locais e transformá-los em 
clientes, assim como fazem os clubes europeus, ainda é um desafio para os brasileiros. 
 
"Do ponto de vista do marketing, ainda há muito que crescer. Os times europeus não 
trabalham só com o público local, são times importadores, que buscam conquistar 
torcedores nos países de origem de seus jogadores, que normalmente atuam em 
seleções. Já os times brasileiros são exportadores: os melhores jogadores ficam pouco 
tempo aqui. Mesmo os principais clubes brasileiros acabam vivendo do passado. Sua 
abrangência é local, no máximo chega à América Latina", avalia Ayrosa.  
 
De olho nos torcedores brasileiros em potencial, o Milan, em parceria com a Golden 
Goal Sports Ventures, realiza pela segunda vez no Brasil, sua colônia de férias Milan 
Junior Camp. O objetivo do projeto, lembra Carlos Eduardo Caruso Ferreira, sócio 
diretor da Golden Goal, não é descobrir talentos do esporte, mas sim cooptar 
torcedores brasileiros.  
 
"Um dos pontos fundamentais para que os clubes aumentem o número de torcedores é 
a formação de ídolos. É mais importante do que ter uma boa performance em campo. 
A maioria dos craques brasileiros está jogando na Europa. Aqui só ficam os muito 
novos, que ainda vão despontar, ou os mais antigos. Na Europa, a maioria dos times é 
formada por jogadores que atuam nas seleções de seus países", resume Ferreira. 
 
Na opinião de Ferreira, os clubes europeus conseguem ter maior penetração em outros 
países fora do continente, como Japão e Estados Unidos, porque estão em melhor 
situação financeira que os brasileiros. "Os clubes brasileiros precisam arrumar a casa 
antes, atraindo o público local para os estádios ou lucrando com o pay-per-view, por 
exemplo. O mercado brasileiro é visto como exportador, assim como a Ásia. Os times 
europeus contratam jogadores asiáticos e atraem o público destes países para seus 
jogos. Daí a necessidade de estar nestes mercados, atrás dos torcedores-clientes", 
explica. 
 
 
Torcedores são a primeira fonte de receita para os clubes  
 
O diretor de marketing da Vivo, Felipe Barahona, concorda com Ferreira, lembrando 
que o Real Madri, por exemplo, foi o clube com maior faturamento em 2005, sem 
ganhar qualquer campeonato. "Para investir mais, os clubes precisam de dinheiro, e 
sua primeira fonte de receita são os torcedores, que compram camisas e outros 
objetos relativos ao clube e seus jogadores. Os clubes brasileiros não investem neste 



tipo de ação, pois ainda têm muitos problemas a serem solucionados. Acaba faltando 
dinheiro para manter os craques", avalia Barahona.  
 
A empresa de telefonia patrocina esportes como futebol, golfe e vela, escolhendo 
atletas com baixo índice de rejeição da opinião pública. "No futebol, poderíamos 
patrocinar um clube ou um campeonato, mas preferimos focar em algo unânime, como 
a Seleção Brasileira. Em todos os esportes que patrocinamos, procuramos ter uma 
atuação transversal, focando em seleções e atletas com baixos índices de rejeição, 
como Robinho e Torben Grael. Fazemos pesquisas de índice de rejeição antes de tomar 
a decisão. Jogadores que não são unanimidade podem prejudicar a marca", explica o 
executivo.  
 
Com uma parceria de oito anos, a LG usa o patrocínio do São Paulo Futebol Clube 
também como forma de estabelecer ações de relacionamento e incentivo com 
fornecedores, funcionários e clientes. Além disso, usa a participação dos jogadores em 
eventos patrocinados pela empresa.  
 
"O São Paulo é um time diferenciado, com uma visão de marketing, e entende 
claramente seus deveres como patrocinado. O retorno de visibilidade da marca é muito 
grande, pois o clube tem feito ótimas campanhas em campeonatos nacionais e 
estrangeiros. A empresa acredita neste tipo de ferramenta", afirma Eduardo Toni, 
diretor de marketing da LG. 
 
O executivo não vê risco de rejeição quando o patrocínio é focado em apenas um 
clube. Segundo Toni, o consumidor sabe deixar a rivalidade de lado. "Um bom produto 
supera rivalidades. Uma saída para não gerar conflitos pode ser patrocinar o 
campeonato, caso a cidade tenha dois clubes que polarizam a atenção das pessoas", 
lembra.  
 
O diretor da pós-graduação da Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM-Rio), 
Vicente Ambrósio, afirma que o Brasil tem jogadores talentosos para encantar as 
platéias. No entanto, falta ainda uma gestão profissional, tanto técnica quanto de 
marketing, aos clubes.  
 
"Alguns times, como o São Paulo, se destacam por uma gestão administrativa, focada 
em resultados, como as empresas fazem. Na Europa, os times têm material de 
divulgação, organizam excursões. O torcedor torna-se fiel à marca, pois conta com 
resultados efetivos", avalia Ambrósio. 
 
Esportes olímpicos ganham espaço  
 
A fabricante de calçados esportivos Olympikus lançou, na semana passada, durante a 
feira Couromoda, em São Paulo, sua linha de produtos voltados para os Jogos Pan-
americanos de 2007, que serão realizados no Rio de Janeiro, do qual é patrocinadora 
oficial. Paulo Santana, diretor de marketing da Calçados Azaléia, detentora da marca 
Olympikus, acredita que o evento irá incentivar a diversificação no marketing 
esportivo.  
 
"Antes, havia uma grande concentração no futebol. Com a realização dos Jogos Pan-
americanos, haverá um maior incentivo no marketing de esportes olímpicos. Fizemos o 
caminho inverso, começando nosso trabalho com o vôlei, para depois passar a outros 
esportes", lembra Santana. 
 



A Olympikus fornece todo o material esportivo para o Comitê Olímpico Brasileiro 
(COB), sendo referência para outras seleções. Em 1994, a empresa chegou a possuir 
time próprio da modalidade. Hoje, Santana afirma que a empresa já está consolidada 
como marca olímpica brasileira. 
 
"Com o final da Copa do Mundo, as atenções serão direcionadas aos esportes 
olímpicos, graças ao Pan. A associação entre empresas e atletas é importante para nós 
pela credibilidade transmitida. Atletas de alta performance e seleções certificam a 
marca junto ao consumidor final. Ao mesmo tempo, a empresa consegue desenvolver 
produtos melhores graças às pesquisas realizadas ao lado dos esportistas", compara o 
executivo da Olympikus. 
 
Outras empresas também buscam associar suas marcas ao esporte e a seu caráter 
social. A Unilever, com as marcas Rexona (desodorante) e AdeS (suco à base de soja), 
mantém o time de vôlei feminino Rexona/AdeS. Além disso, os Centros Rexona/AdeS 
de treinamento, nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e do Paraná, já atenderam 
mais de 20 mil jovens carentes.  
 
À frente dos centros estão personalidades do mundo esportivo. O técnico da Seleção 
Masculina de Vôlei, Bernardinho, é coordenador geral do Centro Rexona-Ades de 
Voleibol. Ana Moser é a responsável pelos núcleos em São Paulo e no Rio de Janeiro e 
Dôra Castanheira é coordenadora de núcleos no Paraná. 
 
"Com o time Rexona AdeS de Voleibol transmitimos aos consumidores a alta 
performance que a linha Rexona oferece no combate à transpiração e odor. Para AdeS, 
a relação com o esporte é igualmente adequada, uma vez que pessoas que praticam 
esportes demonstram preocupação com a saúde, assim como AdeS em seus produtos 
e valores", explica Paula Cornagliotti, gerente da marca Rexona.  
 
Segundo o professor Vicente Ambrósio, diretor de pós-graduação da ESPM, o 
marketing esportivo é um canal para que as empresas comuniquem seus valores aos 
consumidores. "No marketing de entretenimento, as empresas procuram estabelecer 
diferentes canais de comunicação com os consumidores", conclui. 
 
Fonte: Jornal do Commércio, Rio de Janeiro, 23 jan. 2006. Disponível em: < 
http://www.jornaldocommercio.com.br/#>. Acesso em: 23 jan. 2006. 


