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Os fãs do futebol vão poder dar uma força extra ao time do coração. E será força financeira. 
Estréia no começo de maio, pela Rede Record, o Lig Gol, título de capitalização para torcedores 
vendido por meio de um número de telefone 0900, ao custo de R$ 3,90 a ligação. A Radar 
Consultoria e Administração de Negócios é a responsável pelo projeto, numa parceria que envolve 
a rede de emissoras e outras empresas como a agência Café Comunicação Integrada e a Sul 
América Capitalização.  
 
O torcedor poderá ligar de um telefone fixo residencial para o número de seu time, a ser 
divulgado na programação da Record, e concorrer a prêmios. Só concorrem entre si torcedores do 
mesmo time. Os sorteios serão apresentados por Milton Neves.  
 
Segundo José Francisco de Souza, da Radar, a expectativa é faturar R$ 120 milhões no primeiro 
ano do projeto, que já recebeu investimento de R$ 6 milhões. Deste montante, 35% ficam com o 
time, 15% com a Record, 18% vão para os prêmios, 12% ficam com a Sul América e 20% com a 
Radar.  
 
Lig Gol quer ajudar nas finanças dos clubes 
   
Projeto estréia na Record e usará como marketing o benefício que a arrecadação poderá trazer ao 
time.  
 
A paixão pelo futebol deverá fazer com que o torcedor ajude o seu time do coração a conquistar 
melhorias, como contratação de novos jogadores, reformas no estádio, pagamento de dívidas, 
entre outras. É principalmente este foco de marketing que os idealizadores do projeto Lig Gol, 
com previsão de estrear em 1 de maio na Record, usarão para estimular o torcedor a fazer 
ligações de R$ 3,90 cada, que ainda permitirão concorrer a prêmios.  
 
O Lig Gol é definido como um modelo de comercialização massificada de títulos de capitalização 
oferecido pelo telefone. Inicialmente será feito apenas por telefone fixo (linha de pessoa física), 
por meio de um 0900, cumprindo as novas regras da Justiça estabelecidas para este tipo de 
ligação, de acordo com José Francisco de Souza, executivo da Radar Consultoria e Administração 
de Negócios, responsável pelo projeto ao lado de outros parceiros. Souza, ex-vice-presidente do 
Grupo Silvio Santos, foi um dos executivos que comandaram o lançamento da Tele-Sena, projeto 
do qual participou durante 12 anos.  
 
Quase 20 clubes de futebol de todo o Brasil estão envolvidos no projeto do Lig Gol, que funciona 
da seguinte forma. Por meio de comerciais/merchandising na Record, durante toda a 
programação, serão divulgados números de telefones diferentes, um para cada time participante. 
O torcedor, assistindo à programação desta emissora, anota, por exemplo, o número destinado à 
Sociedade Esportiva Palmeiras, liga do telefone fixo residencial e a partir daí passa a concorrer 
naquele mês a dois prêmios de R$ 500 mil, carros no valor de R$ 35 mil cada, além de kits 
personalizados com as cores do clube, contendo camiseta oficial, boné, caderno, toalha, entre 
outros itens.  
 
É um pacote de prêmios para cada clube. Ou seja, quem liga para o número do Palmeiras, só 
concorre com outros palmeirenses. A cada mês se inicia um novo sorteio, que será sempre 
apresentado por Milton Neves, durante o "Terceiro Tempo", na Record, aos domingos à noite.  
 
Cada ligação custa R$ 3,90 e virá debitada na conta telefônica do torcedor. "Nossa previsão é que 
a audiência do programa aumente 25%", diz o diretor de estratégia e projetos especiais da 
Record, Julio Casares.  
 



Souza, da Radar, que coordena o projeto ao lado da agência Café Comunicação Integrada, 
informa que a previsão é de faturar R$ 120 milhões no primeiro ano, sendo que foram investidos 
R$ 6 milhões no lançamento do projeto. Do total do faturamento, segundo Souza, 35% vão para o 
clube, 15% para a Record, 18% para os pagamento dos prêmios, 12% para a Sul América 
Capitalização (parceira do projeto Lig Gol) e 20% para a Radar Consultoria e Administração de 
Negócios.  
 
Casares, que além de executivo da Record é diretor de marketing do São Paulo Futebol Clube, 
afirma que para os times o interessante do projeto é conseguir recursos e melhorar a infra-
estrutura. Os clubes de futebol não têm despesas neste projeto. Na verdade, ficam com 50% do 
faturamento, sendo que 15% serão revertidos à Record, como forma de pagamento da 
publicidade. "Eles cedem a marca", lembra Casares, ao mencionar ainda que o destino deste 
dinheiro dado pelos clubes será divulgado pela própria Record, até como forma de incentivar o 
torcedor a ligar mais.  
 
Pelo termo de ajuste de conduta do 0900, cada número de telefone só poderá gastar, 
mensalmente, R$ 300 em ligações com o Lig Gol. Deste valor, apenas R$ 75 pode ir para um 
mesmo time, dentro de um mês. No projeto, além das operadoras, são parceiros diretos do Lig 
Gol a TMKT, de contact center, e a Tribal, agência de marketing digital.  
 
"Ainda estamos negociando com operadoras de telefonia móvel", menciona Souza. Se der certo, o 
torcedor poderá ligar também do celular (tanto pós como pré-pago), mas neste caso será um 
único número para todos os times. A partir da discagem, a ligação é interativa e o torcedor diz em 
que clube vai depositar parte dos R$ 3,90 (mesmo preço para o celular) e concorrer aos prêmios.  
 
Como especialista de marketing, Casares menciona também que a comunicação irá ter 
abordagens diferentes. "Não vamos falar apenas com os fãs de futebol", afirma o executivo, 
endossado por Sérgio Moura, da Café. O publicitário lembra que as donas de casa, por exemplo, 
são um bom target para o projeto do Lig Gol.  
 
Os organizadores do projeto lembram que o Lig Gol não está vinculado a nenhum campeonato e 
que a idéia é estar no ar sem interrupções. A expectativa, ainda, é que tenha maior número de 
ligações (o que será divulgado em rankings) o time com torcedores de poder aquisitivo mais 
elevado e não o de maior torcida. Neste caso, informa, os líderes seriam o São Paulo e o 
Fluminense Football Club.  
 
Casares lembra que a Record é uma parceira deste projeto e não a criadora, como acontece entre 
SBT e Tele-Sena. "Não vai nos deixar dependentes de um faturamento, mas fortalecer a presença 
no futebol", afirma o executivo, ainda animado com a vitória do seu time sobre o Santos Futebol 
Clube, no domingo.  
 



 
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 4 abr. 2006, Comunicação, p. C-6. 
 


