
Argentinos lucram com futebol do Brasil 
Sandra Azedo 
   
Pro-Entertainment detém os direitos de imagem de 40 clubes e joga para acelerar as vendas.  
 
Se os produtos fossem colocados à venda na semana passada, quando o Sport Club Corinthians 
Paulista jogou pela Copa Toyota Libertadores da América, saiu perdendo mas depois acabou 
virando a partida, certamente o dia seguinte da Pro-Entertainment Brasil seria de glória. A disputa 
contou principalmente com a garra do argentino Carlos Alberto Tevez, dono da camisa 10 
alvinegra e ídolo desta torcida desde o ano passado.  
 
A boa imagem do rapaz, inclusive, já foi detectada pela Pro-Entertainment, também argentina, 
com atuação no Brasil, Peru e na China. Tanto é que a empresa está lançando no País produtos 
com a marca Carlos Tevez, o que será uma exclusividade para o mercado brasileiro, já que não 
detém, por exemplo, os direitos da imagem de Carlitos na Argentina. "O ídolo vende bem, mas é 
preciso que tenha uma boa reputação fora do campo", diz o conterrâneo de Tevez, Martin 
Lanusse, gerente da Pro-Entertainment no Brasil.  
 
O mercado de licenciamento no Brasil movimentou R$ 2,4 bilhões no ano passado. O esporte 
representa 12% deste montante, diz a Pro-Entertainment, sendo que quando se fala em esporte 
99% diz respeito à paixão nacional - o futebol.  
 
Mas licenciar a marca de Carlos Tevez, que poderá ser encontrada em diversos itens, começando 
por bonecos, é somente um dos passos da Pro-Entertainment no mercado brasileiro. Quanto ao 
licenciamento de ídolos, a empresa ainda estuda lançar produtos com a marca de Rogério Ceni, do 
São Paulo Futebol Clube, e de Marcos, da Sociedade Esportiva Palmeiras. "O licenciamento de 
jogadores exige alguns cuidados. Além da imagem impecável, é preciso que ele esteja também 
em boa fase como jogador, senão o produto não vende", completa o gerente comercial da Pro-
Entertainment, o corinthiano Roger Oliveira.  
 
Não importa. Se o assunto é futebol, e ainda por cima do Brasil, a Pro-Entertainment quer investir 
para lucrar. Na Argentina a empresa não tem uma atuação tão profunda no universo deste 
esporte, apesar de estar ligada a dois grandes negócios - é a responsável pelo licenciamento 
mundial da marca de Diego Maradona e ainda a administradora do marketing do clube River Plate, 
que acabou de fechar contrato com a Petrobras.  
 
A negociação, vale lembrar, foi feita pela empresa anterior à Pro-Entertainment. "Também 
licenciamos muitos personagens infantis na Argentina", diz Lanusse, ao lembrar que somente no 
Brasil os negócios da Pro-Entertainment estão estritamente ligados ao futebol. No país vizinho, a 
empresa licencia, por exemplo, os personagens do Nickelodeon, que entre outros sucessos inclui o 
Bob Esponja.  
 
Fora os ídolos - que deverão representar até o ano que vem 5% do faturamento da Pro-
Entertainment no Brasil -, a empresa ainda está apostando no lançamento de produtos de maior 
valor agregado. Todos com algo que lembre o time do torcedor apaixonado.  
 
Maior valor agregado, neste caso, significa uma embalagem mais sofisticada, com design 
moderno, além do conteúdo. Roger Oliveira exemplifica com um gel para cabelo. A Pro-
Entertainment já licencia uma marca popular, mas agora busca lançar algo para estar no banheiro 
do corinthiano mais abastado. Ou seja, o portfólio da empresa passa a ficar com produtos para 
torcedores de todos os times. E bolsos.  
 
No Brasil, dos times grandes, a Pro-Entertainment só não tem contrato com o Grêmio Foot-ball 
Porto Alegrense, marca negociada pela gigante Redibra.  
 



A estratégia de lançar produtos mais elaborados também tem o objetivo de afastar qualquer 
imagem muito popular ou brega que os artigos ligados a times de futebol possa ter. "Na 
Argentina, o executivo tira do bolso uma caneta com o símbolo do Boca para assinar um grande 
contrato", comenta Lanusse.  
 
A Pro-Entertainment começou a operar no Brasil há quatro anos e desde então vem obtendo um 
crescimento de 40% a cada ano. Não divulga o seu faturamento e não é uma empresa de capital 
aberto. "Neste ano, especialmente deveremos crescer 50%, comparando com 2005", afirma 
Roger Oliveira, gerente comercial. Do que a empresa fatura no Brasil, 70% vêm dos times de São 
Paulo.  
 
No seu portfólio de produtos licenciados, existem duas categorias: a de artigos que estão 
diretamente ligados ao esporte (bolas, vestuário) e os produtos do dia a dia do torcedor (como 
bicicletas, brinquedos, alimentos, cosméticos, etc). Hoje, os produtos diretamente ligados ao 
esporte representam 70% do faturamento da Pro-Entertainment no País, percentual que deverá 
se diluir com as novas estratégias. "O futebol, cada vez mais, está no cotidiano", afirmam os 
executivos da Pro-Entertainment.  
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