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ELE E A MARCA DA VEZ
Ronaldinho Gaúcho
é hoje a imagem
mais valiosa do
esporte que mais
cresce no mundo

Daniele do Nascimento Madureira

A FOTO DESTA PÁGINA MOS-

tra a imagem mais valiosa
da Copa do Mundo que aca-
ba de começar: a do brasi-
leiro Ronaldo de Assis Mo-

reira, de 26 anos, o Ronaldinho Gaúcho.
Segundo levantamento elaborado neste
ano pela consultoria alemã BBDO — que
leva em conta os contratos publicitários
dos jogadores, a idade e a forma física de
cada um —, a imagem do meia-atacante
do Barcelona vale 59,4 milhões de dóla-
res. Em segundo lugar no ranking está o
inglês David Beckham, com 56,7 milhões.
Eleito pela Fifa o melhor jogador do mun-
do nos últimos dois anos, Ronaldinho é
o astro — e a marca — da vez no espor-
te mais popular no planeta. A audiência
acumulada da Copa da Alemanha, que
corresponde à soma das audiências das
partidas, deve chegar a 45 bilhões de pes-
soas — ante 13,5 bilhões da Copa de
1986. Mesmo nos Estados Unidos, país
que sempre privilegiou esportes como o
beisebol e o basquete, o futebol não pára
de crescer. É o esporte preferido da faixa
etária entre 6 e 17 anos (os consumido-
res do futuro, portanto), segundo o Soc-
cer Industry Council of America. O país
tem 18,5 milhões de jogadores, sendo 39%
deles mulheres. Nenhum esporte cresce
tanto no mundo. Nenhum tem a capaci-
dade de produzir e repor, com tamanha
velocidade, celebridades que se transfor-
mam em negócios.

Tudo isso faz do futebol um esporte de
cifras bilionárias. Na Europa, a receita
anual dos 20 maiores clubes chega a 3,8
bilhões de dólares. No Brasil, em 2005,
os 20 maiores times conquistaram pela
primeira vez na história uma receita con-
junta que superou l bilhão de reais, se-

Ronaldinho; para as empresas, ele é sinônimo de talento e vitória
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gundo a Casual Auditores. Dian-
te do fascínio provocado pelo es-
porte, é natural que empresas dos
mais diferentes setores queiram
relacionar sua imagem aos times
e. principalmente, a suas maio-
res estrelas. E hoje não há estre-
la como Ronaldinho. um sujeito
com poucos atributos físicos, mas
que — pelo menos por enquan-
to — consegue encantar com a
bola nos pés. Seu nome é sinôni-
mo de talento, de irreverência, de
vitória. Trata-se da maior fortu-
na do futebol, com patrimônio de
28,5 milhões de dólares, segun-
do a revista France Football.
Existem hoje 14 contratos de pu-
blicidade e licenciamento envol-
vendo seu nome — que rendem
uma cifra estimada em 29 mi-
lhões de dólares anuais.

O craque está nos anúncios de
refrigerante e de isotônicos da
Pepsi. de chuteiras da Nike e de picolés da
Kibon. entre outros. A Oi, do grupo Tele-
mar, decidiu apostar no atleta mesmo con-
siderando que, nesta Copa, a seleção bra-
sileira tem entre seus patrocinadores uma
companhia concorrente, a Vivo. "Isso não
nos incomoda, porque a imagem do Ro-
naldinho transcende a da seleção", diz Flá-
via da Justa, gerente-geral de marketing da
Oi, que patrocinará o craque até 2010. "Ele
sintetiza tudo o que desejamos como reco-
nhecimento para a marca: superação de de-
safios, brasilidade e irreverência."

A prioridade para a marca Ronaldinho
em 2006 são os contratos de licenciamen-
to. Um dos principais foi fechado com a
Maurício de Sousa Produções e engloba
contratos com a Perdigão e a Estrela, en-
tre outras empresas. O personagem cria-
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do pelo cartunista compõe uma linha de
12 produtos lançados neste mês pela fa-
bricante de brinquedos. "A linha deve res-
ponder por 8% do nosso faturamento nes-
te ano", diz Aires Fernandes, diretor de
marketing da Estrela. A escolha do atleta
como personagem, foi resultado de uma
pesquisa com as crianças que freqüentam
a Casa dos Sonhos, um misto de show-
room e museu de brinquedos mantido pe-
la empresa em São Paulo.

"Os contratos do Ronaldinho levam em
conta a qualidade do produto, o seu posi-
cionamento no mercado, a distribuição na-
cional e também o investimento em mí-
dia", diz Roberto de Assis Moreira, em-
presário e irmão do jogador. "Queremos
parceiros de longo prazo, que acreditem
na carreira dele." A Nike patrocina o atle-

ta desde os seus 16 anos. A Pep-
si, desde os 17. Para gerenciar a
imagem do irmão. Moreira se
inspira em Michael Jordan. O
ídolo do basquete americano, ex-
jogador do Chicago Bulls, che-
gou a ter seu nome avaliado em
l O bilhões de dólares no final dos
anos 90, Atualmente sua marca
gera 500 milhões de dólares ao
ano para a Nike, que criou uma
linha exclusiva para o jogador.
As decisões sobre a imagem de
Ronaldinho são tomadas em fa-
mília. Além do irmão empresá-
rio, participam a irmã. sua asses-
sora de imprensa, e a mãe, que
faz as vezes de relações-públicas.

A imagem de bom moco é ti-
da como um dos trunfos da mar-
ca Ronaldinho Gaúcho. Ele é re-
servado, não se envolve em es-
cândalos e —' pelo menos até
agora—não faz comercial de be-

bidas alcoólicas. "Ele é o ídolo da crian-
çada", diz Moreira. Num esporte em que
novos ídolos podem surgir a cada Copa, o
bom comportamento é um ingrediente fun-
damental para manter a atratividade da mar-
ca do atleta. "Um deslize na vida pessoal
pode ser tão fatal para a carreira de um jo-
gador famoso quanto um escândalo corpo-
rativo é para urna marca", afirma Jaime
Troiano, diretor da Troiano Consultoria de
Marca, de São Paulo. "Pelé conseguiu man-
ter-se atrativo até hoje, entre outras razões,
porque não deixou que sua vida pessoal in-
terferisse na imagem de ídolo."

Na época do rei do futebol, porém, os
jogadores eram associados a um número
menor de produtos. "A marca não ficava
tão diluída e não havia tanta competição",
diz Washington Olivetto, sócio da agên-
cia W/Brasil. Segundo o publicitário, no
passado era o fenômeno esportivo que se
tornava fenômeno mercadológico. Hoje
as duas coisas acontecem simultaneamen-
te. "Acredito que Ronaldinho tem tudo pa-
ra se tornar uma marca perene", diz Fa-
biano Veronezi, sócio da Fama Marketing
e Licensing, responsável pelos contratos
do jogador com a Estrela e a Unilever. Não
é algo em que se possa apostai" a própria
casa. E essa é uma das virtudes do negó-
cio futebol: se Ronaldinho passar — e um
dia isso acontecerá —, outras marcas ven-
dedoras aparecerão. •
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