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Conhecida mundialmente por personagens como Pernalonga e Frajola, a Warner Bros quer 
tornar-se referência em outros campos e agregar novos personagens ao seu elenco. A mira 
agora são os campos de futebol e as estrelas do mundo da bola. Trabalhar com licenciamento 
de marcas de futebol é uma meta antiga da companhia, que já está em negociação com times 
nacionais. Não são muitos, até pelas deficiências administrativas dos clubes brasileiros. "Mas 
esperamos anunciar em julho o fechamento de acordo com dois ou três times de primeira linha 
do Brasil", afirma o gerente geral da Warner no Brasil, João Geraldo Ferreira.  
 
O executivo não informa qual é a expectativa de faturamento da companhia com a nova área 
de atuação mas diz que o futebol é um dos pilares de crescimento da companhia e em todo o 
mundo. A primeira experiência nos gramados começou com o AC Milan, em 2005 e foi 
incrementada neste ano com um contrato com a Fifa e com a federação mexicana de futebol.  
 
Embora aponte o futebol como uma das mais importantes plataformas de negócios da 
atualidade e a necessidade de incluir o Brasil na estratégia da empresa, o executivo da Warner 
diz que, num primeiro momento, o número de times brasileiros com os quais a empresa vai 
trabalhar será reduzido. "É um mercado com potencial extraordinário mas que precisa ser 
muito trabalhado. Nossa intenção é fazer com que os clubes enxerguem uma importante fonte 
de receita no licenciamento".  
 
O ex-jogador de futebol Leonardo, que depois do São Paulo Futebol Clube atuou no Milan e 
hoje é embaixador do clube italiano, dá uma medida do potencial desse casamento. Segundo 
ele, o licenciamento responde por algo entre 13% e 15% da receita do Milan - que gira na casa 
dos 200 milhões de euros ao ano. "Independentemente do nível de amadorismo, futebol é um 
bom negócio em qualquer lugar do mundo", diz o ex-são-paulino.  
 
Leonardo esteve no Brasil na semana passada para lançar o novo mascote, desenvolvido pela 
Warner para o clube italiano. O lançamento do Milanello, como foi batizado o boneco, é mais 
uma ação de marketing do clube no mercado brasileiro. Desde o ano passado o time faz 
acampamentos de férias para crianças e adolescentes das classes A e B.  
 
João Geraldo Ferreira calcula que o potencial do mercado brasileiro de licenciamento na área 
de futebol esteja na casa dos R$ 600 milhões, considerando-se aproximadamente seis a oito 
times com força comercial suficiente para impulsionar a venda de produtos em massa. "Dentro 
de um ano teremos uma noção melhor do que é o mercado no Brasil".  
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