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Origens e Definições  A relação entre mídia e esporte vem se
estreitando cada vez mais ao longo dos anos, até chegarmos ao
estado atual de dependência mútua. O crescimento mundial na
cobertura esportiva pela mídia tem sido a principal alavanca do que
se chama hoje de marketing esportivo. Sem tal cobertura, o
gigantesco crescimento do interesse pelo esporte nunca teria
ocorrido, e as várias indústrias que dependem dele jamais teriam
se desenvolvido. Maior responsável pela popularização do esporte,
expandindo o interesse pelas diversas modalidades, que antes se
restringiam aos aficionados, a mídia passou a atender melhor às
demandas de seus dois públicos: os consumidores de esporte
(telespectadores e torcedores) e o mercado anunciante, interessado
em atingir esses consumidores. A televisão é ainda a principal
responsável pela globalização do esporte, já que sua linguagem
universal permite que as imagens das partidas sejam
comercializadas em escala global. Esta é a estratégia das empresas
transnacionais que fabricam produtos esportivos. Além dos
benefícios dessa massificação do esporte pela mídia – tais como a
globalização dos atletas, a maior organização das entidades
esportivas e o desenvolvimento do marketing esportivo -, a exposição
de mídia se encontra no centro dos ganhos relacionados à indústria
esportiva. Estas receitas são tanto diretas, como as receitas com
venda de direitos de TV e pacotes de pay-per-view, como indiretas,
tais como patrocínio, bilheteria e venda de produtos licenciados,
cujos valores crescem proporcionalmente à audiência atingida.

De fato, a mídia representa há muito tempo a principal fonte de
receita da indústria esportiva, sendo em muitos casos a única
responsável pela sobrevivência financeira de clubes de alto nível
de competição em todo mundo, caso que inclui o Brasil. Tal fato se
dá pela incapacidade de se explorar as demais fontes do marketing
esportivo mencionadas acima, o que reduziria esta relação de
dependência. O esporte é um produto tão rentável e estratégico
para a programação das emissoras de TV, que freqüentemente elas
são responsáveis pela própria criação e desenvolvimento de uma
nova modalidade e/ou evento esportivo. Assim surgiram os Extreme
Games, as Olimpíadas de Esportes Radicais criadas pela
Enterntainment Sports Programming Network-ESPN em 1994 –
que se transformaram em um dos principais produtos desta rede de
TV por assinatura: o beach soccer e outras promoções. O beach
soccer, em particular, foi uma modalidade criada na década de
1990 no Brasil, através de uma parceria entre a TV Globo e a
agência de marketing esportivo Koch Tavares, cujos formatos e
regras foram feitos sob medida para os padrões comerciais e
estéticos da televisão. Esta opção é uma das saídas encontradas
pelas emissoras para fugir da escalada nos custos de aquisição de
direitos esportivos, ao mesmo tempo em que elas passam a
verticalizar a produção do conteúdo esportivo, ou seja, controlam
desde a concepção e o planejamento do produto, passando pela
produção e comercialização. Não por acaso, os grupos de
comunicação representam para muitos a substituição dos fundos
de private equity – fundações de sociedades privadas e empresas
de participações – como principais compradores de propriedades
esportivas, principalmente clubes de futebol.

Nos EUA, por exemplo, a compra dos clubes por empresas é fato
comum, já que eles são franquias administradas e negociadas como
qualquer outra empresa. Atualmente, 52 empresas possuem
participação acionária em 130 equipes, das quais mais de um terço
são constituídas por empresas de mídia. Na Inglaterra, o futebol é
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Sport and media

The link between media and sports has become so close along the
years that today they are mutually dependent. The worldwide
increase in sports coverage by the media has been the main lever
of what is called today sports marketing. In Brazil, the tendency of
the media to become associated to sports started in the mid 19th

century, when the first periodical magazines came up: O Atleta
(The Athlete – 1856), Sportman and O Sport (Sports – 1887).
Publications such as Jockey (1912), Auto-Esporte (1912) and Turf
(1915) became popular in the early 20th century. The magazine
Vida Esportiva (1917) played a prominent role because of its national

circulation, photographs and cartoons about main competitions.
While radio became the dominant medium in the 1930s, television
started to become popular in the 1950s. The 1990s witnessed not
only the technological advancement of the media, especially cable
TV, but also the so many changes in the practices of sports
competitions as they had to be adapted to the needs of the market
and of the media. Today in Brazil, 25,000 hours are devoted to
sports in the electronic media per year. Besides, cable TV networks
transmit more than 1,000 sports events annually. Networks such as
SPORTV can have a monthly audience of 5,5 million viewers. This

influence of the media on sports and vice-versa had a distinguished
confirmation in 2003: the choice of Rio de Janeiro as the host city
for the Pan-American Games of 2007 had full support of the
population of the city (94%) and of the country (83%) in opinion
polls. However, although Brazil features among the 10 largest
publicity markets of the world, the investment of sports sponsorship
in relation to the publicity market is only 4%, against an average of
8% in countries such as the United States, England, Japan, Germany,
and Canada. Further comparisons between Brazil and the world on
the theme ‘sport and media’ are presented at the end of this chapter.

o principal produto da TV por assinatura, respondendo por mais de
60% das receitas do setor. Mais de 70% dos US$ 450 milhões de
receitas anuais da BSkyB – canal por assinatura da News
Corporation, do magnata Robert Murdoch – vêm do futebol, motivo
pelo qual 43% dos assinantes optaram pelo canal. Tal investida da
BSkyB no futebol europeu – compra dos direitos da Premier League
e tentativa de compra do clube mais rico do país, o Manchester
United – forçou outras redes de televisão a seguir pelo mesmo
caminho. Isto obrigou as principais entidades esportivas – FIFA e
UEFA – a impor limites para a parceria entre grupos de comunicação
e os principais clubes, para prevenir possíveis situações de conflitos
de interesse na cobertura jornalística, na medida em que as
emissoras tenderiam a promover mais os seus clubes e encobrir
más notícias. Além disso, o aumento exponencial no custo dos
direitos de TV das principais propriedades esportivas tem
aumentado a pressão para que as emissoras busquem aumentar
sua audiência, como forma de justificar o aumento de custo para os
patrocinadores, o que tenderia a diminuir o poder de crítica
puramente jornalística. Outra situação de conflito mais clara pode
advir de um grupo ser dono dos direitos de transmissão de um
campeonato e de um ou mais clubes participantes desse mesmo
campeonato, o que poderia trazer suspeitas de manipulação de
resultados. Do ponto de vista empresarial, a estratégia faz todo o
sentido, já que a dona dos direitos do campeonato passa a gerar
mais lucros de diversas formas, tanto através da venda de pacotes
de pay-per-view do clube que adquiriu, como através do uso de seu
poder de comunicação e divulgação de marca para alavancar as
demais receitas do clube, como bilheteria, venda de produtos
licenciados, merchandising, patrocínio, serviços ao torcedor, etc.
Caminhando-se um pouco além, a diversificação pode chegar à
criação e organização de eventos, construção de estádios,
representação de atletas e de entidades esportivas, etc.

Percebendo a lógica por trás destes fatos, vários clubes europeus
criaram seus próprios canais de TV, como elo direto de comunicação
entre o clube e seus torcedores. Como apenas os grandes clubes
tenderiam a lucrar mais com a venda individual dos direitos do que
com a venda coletiva, as entidades esportivas passaram a disputar
para manter o sistema tal como a tradição recomenda, ou seja,
defendendo os clubes menores através da negociação coletiva.
Hoje, a programação dos canais dos clubes se resume a jogos
históricos, cobertura de treinos e entrevistas, sem contar com o
principal atrativo, que são as transmissões ao vivo. O
desenvolvimento da mídia ao longo das décadas segue uma
seqüência de ordem geral, que é definida primeiro pela mídia
escrita, passando para a radiofônica e finalmente a televisiva.
Profissionais de cada época passaram a se especializar para ser
aproveitados em cada mídia que surgia e se expandia, aliando suas
experiências profissionais às inovações tecnológicas de cada período
histórico específico. Em retrospecto, este tipo de desenvolvimento
repetiu-se no Brasil. No século XIX, com o desenvolvimento da
imprensa brasileira, verificou-se primeiramente a transcrição de
jogos populares, tradicionais e de azar, dedicados sobretudo ao
lazer das classes sociais privilegiadas nas páginas dos jornais.
Praticar esportes naquele período significava, a aquisição de gostos
e práticas do continente europeu, de caráter civilizatório,
excetuando-se as práticas dos imigrantes trabalhadores que
refletiam suas identidades originais. Turfe, remo e regatas são as
atividades esportivas que despontam esporadicamente nos jornais.
Destacam-se neste período os jornais especializados O Atleta

(1856), Sportman e O Sport (1887). A partir destas publicações,
pode-se acompanhar o trajeto da memória das mídias esportivas
pioneiras no Brasil.

Década de 1900 Surgem as primeiras crônicas esportivas de
personalidades ilustres da sociedade brasileira, entre eles José da
Silva Paranhos e Machado de Assis. Jornais como o Correio da
Manhã, O Paiz, Gazeta de Notícias e Jornal do Brasil passam a
publicar em suas edições diárias os resultados esportivos.

Década de 1910 Publicações como Jockey (1912), Auto-Esporte
(1912), Turf (1915) são criadas exclusivamente para atender a um público
que começa a se interessar pelos temas esportivos. A revista Vida
Esportiva (1917) se destaca entre as demais, pois além de ter circulação
nacional, continha fotos e charges sobre as principais competições.

Década de 1920 É criada em 1924 a Gazeta Esportiva como
encarte do jornal A Gazeta em São Paulo, divulgando esportes como
automobilismo, futebol, remo, pólo aquático, boxe e tênis, além de
promover encontros esportivos regionais e internacionais. A Corrida
Internacional de São Silvestre acontece pela primeira vez em 31 de
dezembro de 1924, passando a ser destaque nos jornais da época
como uma prova inovadora e perigosa, com suas subidas e descidas
nas ruas da cidade de São Paulo durante a noite.

Década de 1930 A relação entre nação e esporte cresce como
propaganda oficial do governo brasileiro. O desenvolvimento da
indústria cinematográfica permite a realização das “imagens em
movimento”, o que em última instância facilita a produção e
divulgação de corpos em ação associados ao esporte. Em 13 de
março de 1931, o Jornal dos Sports é fundado por Argemiro Bulcão,
tendo o Jornalista Mário Filho como redator. Os Jogos Olímpicos
de Los Angeles-1932 têm destaque nos jornais com a pequena
delegação brasileira enviada e os pífios resultados obtidos. A
primeira transmissão esportiva no rádio coube a Nicolau Tuma, da
Rádio Sociedade Educativa Paulista, ao transmitir o jogo entre as
seleções de São Paulo e do Paraná pelo VII Campeonato Brasileiro
de Futebol no ano de 1931.

Década de 1940 As notícias esportivas passam a ter menos
destaque nos jornais neste período devido à Segunda Grande Guerra
Mundial. Os esportes que obtinham visibilidade nesta década eram:
turfe, futebol, tênis, automobilismo, basquetebol, ciclismo, hipismo,
remo, natação, pólo aquático, iatismo, boxe, tênis de mesa e
atletismo. Com o surgimento da Rádio Nacional no final da década
anterior, os programas esportivos passam a obter patrocínios de
diversos produtos, dentre eles os de estética e higiene pessoal.

Década de 1950  O rádio se consolida como força midiática, com
cerca de 477 emissoras e 500 mil aparelhos receptores. Locutores
esportivos como Geraldo José Almeida, Oduvaldo Cozzi, Pedro Luís,
Jorge Curi e Paulo Planet Borges se destacam como divulgadores
dos grandes matchs nacionais. Os Jogos da Primavera são promovidos
pelo Jornal dos Sports e seu redator chefe Mário Rodrigues Filho se
destaca na crônica esportiva. A Rede Record se torna pioneira em
transmissão esportiva interestadual pela televisão, com o jogo Brasil
e Inglaterra realizado no Maracanã-RJ no ano de 1956. Programas
esportivos como o “Mesa Redonda”, de Geraldo José de Almeida e
Raul Tabajara, se tornam sucesso na televisão.

Década de 1960 O Brasil torna-se bicampeão mundial de futebol,
o que direcionou o investimento financeiro das empresas no
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patrocínio deste esporte. Começam a ocorrer as primeiras aparições
de esportistas nos programas de auditório. O desenvolvimento do
cinejornal ganha destaque nas salas de cinema, com a criação do
Canal 100 por Carlos Niemayer. A transmissão esportiva na televisão
se inicia com profissionais advindos do rádio e uma nova forma de
linguagem começa a se consolidar. A cobertura esportiva dos Jogos
Olímpicos de Roma-1964 conta com a participação de 1.442
membros dos meios de comunicação de todo o mundo.

Década de 1970 A transmissão esportiva ganha força com o
aparecimento da televisão a cores e o lançamento dos primeiros
satélites de comunicação. O Brasil alcança a marca de 4 milhões de
aparelhos de TV e os anunciantes começam a comprar espaços nos
intervalos comerciais, em lugar de patrocinarem o programa como
um todo. A Fórmula 1 ganha destaque na cobertura da mídia com as
vitórias de Emerson Fittipaldi, o que atrai uma série de empresas
dispostas a associar sua marca ao esporte do automobilismo. Apesar
da receptividade popular, nas décadas de 1960 a 1970 as transmissões
eram de péssima qualidade, dadas as restrições tecnológicas, com
raros eventos transmitidos ao vivo. Nesta época, as emissoras de TV
raramente pagavam pelos direitos de transmissão.

Década de 1980  Começa a ser reservado um espaço na grade
de horários das emissoras de televisão aos domingos para a
cobertura esportiva. Cresce o número de programas diários de
rádio e televisão dedicados exclusivamente ao esporte. A figura do
narrador esportivo ganha força nas transmissões esportivas e
repórteres como Luciano do Valle e Galvão Bueno passam a ser
essenciais para divulgação e desenvolvimento de outros esportes,
além do futebol, ou no reconhecimento de estrelas esportivas. O
espetáculo esportivo é impulsionado pelo investimento financeiro
das emissoras de televisão, que procuram garantir a cobertura de
eventos “exclusivos” em seus canais, tais como Olimpíadas e a
Copa do Mundo de Futebol. Os esportes começam a se adaptar às
novas realidades de patrocínio, marketing e transmissão.
Modificações nas regras e alterações no calendário anual das
competições são uma das principais características deste novo
período. Surge nesta época a popularização das transmissões ao
vivo e o aparecimento da TV paga nos EUA, com a criação da
ESPN, primeiro canal dedicado a esportes. Consolida-se o conceito
de venda dos direitos de transmissão para as empresas de mídia,
que passam a cobrir estes custos com a venda de publicidade.

Década de 1990 É nesta década que grande parte das inovações
tecnológicas e a profissionalização do esporte ganham bases sólidas
de crescimento. O gerenciamento esportivo e as estratégias de
marketing tornaram-se elementos essenciais nas escolhas dos locais
em que ocorrem os eventos esportivos, pela sua capacidade de
investimento direto. Destaca-se aqui a escolha dos EUA para sediar
a Copa do Mundo de Futebol de 1994. O modelo de TV paga se
populariza no mundo, com o aumento significativo da quantidade
de canais, o advento do sistema de pay-per-view, no qual se paga
pelo direito de se assistir a uma programação específica, e o
aparecimento da TV digital, que significa um grande avanço em
termos de qualidade de imagem e possibilidades de interatividade
com o telespectador. O aparato tecnológico se intensifica e a emoção
do esporte invade a casa do telespectador, com a miniaturização
das câmeras, tornando possível assistir às transmissões de diversos
ângulos, tais como de dentro do cockpit do piloto, em cima de uma
tabela de basquete, dentro de um buraco de golfe ou debaixo da
água. Jogos esportivos começam a ser viabilizados para os
computadores pessoais através da Internet no final desta década.

O esporte se consolida como o principal conteúdo para atração de
assinantes de TV paga, cujo aumento exponencial responde pelo
financiamento dos custos de direitos esportivos, que crescem
assustadoramente. Esta segmentação do público televisivo cria
nichos de mercado no esporte, facilitando o acesso a competições
nacionais e internacionais de pequeno e médio porte para um
público de maior poder aquisitivo. As principais organizações
esportivas brasileiras começam a pleitear o direito de organizar
campeonatos mundiais de diversos esportes, com destaque para a
campanha “Rio 2004”, que procurava garantir a cidade do Rio de
Janeiro como sede dos primeiros Jogos Olímpicos no Brasil. Surge
no meio empresarial o “contrato de imagem”, que garante aos
atletas de alto nível melhores remunerações advindas de diversos
patrocinadores, e não mais apenas do salário. As transmissões
esportivas passam a privilegiar a grade de horários que melhor
atenda aos interesses das emissoras e patrocinadores, com o

consentimento dos dirigentes esportivos. Dentre essas adaptações,
destaca-se a Corrida Internacional de São Silvestre, que desde o
final da década anterior passou a ser realizada no horário vespertino
do dia 31 de dezembro. O vôlei foi um dos esportes que mais
alterou regras em função das exigências da televisão, para ter
jogos com duração mais curta e previsível: acabou com o sistema
de vantagens e instituiu o tie-break no 5º set, com contagem menor.
A longa duração das partidas é um dos principais motivos que
barram uma popularização ainda maior do tênis, já que as emissoras
de TV aberta procuram ter uma previsibilidade maior dentro de sua
grade de programação, para que um evento não “invada” o horário
de outro programa e prejudique seu encaixe comercial.

Década de 2000  Consolidação do sistema pay-per-view: um
salto de qualidade com as transmissões digitais e a convergência
entre TV e Internet, que aumenta ainda mais a quantidade de canais
disponíveis. Deste modo, os custos dos direitos se fragmentam ao
máximo, saindo de um modelo em que a TV aberta e o rádio
disponibilizavam os conteúdos esportivos para a grande “massa” de
interessados, para um novo modelo em que vários veículos passam a
entregar o mesmo conteúdo de formas distintas, e para audiências
mais fragmentadas. Deste modo, pode-se ser informado do que
acontece no mundo esportivo através da TV aberta e fechada, rádio,
internet e celular, por exemplo. Tal fragmentação é conseqüência
direta da mudança no estilo de vida dos potenciais consumidores,
cada vez mais difíceis de se atingir em casa, com o aumento na
quantidade de opções de lazer e na adoção de atividades mais
saudáveis em instalações próprias e na natureza.

Situação atual  No Brasil, o número de horas dedicados ao
esporte na mídia eletrônica encontra-se na faixa de 25 mil horas/
ano e emissoras de televisão por assinatura chegam a transmitir
anualmente mais de mil eventos esportivos. Emissoras como a
SPORTV chegam a ter uma audiência de 5,5 milhões de
telespectadores mensais. A mídia impressa, radiofônica e Internet,
ao se somarem à TV quanto ao foco nos esportes e atividades
físicas em geral, estabelecem uma proporção importante de
profissionais de mídia dedicados a este tema em comparação a
outros setores de notícia e entretenimento. E, aparentemente,
tanto o público do esporte como os profissionais a ele dedicado
continuam a crescer no país. Um reforço a esta percepção situa-se
na escolha do Rio de Janeiro como sede dos Jogos Pan-Americanos
no ano de 2007 e na sua candidatura à sede dos Jogos Olímpicos
de 2012, que tiveram apoio maciço da população da cidade (94%) e
do país (83%), segundo dados do COB/IBOPE (2003).

Por outro lado, este modelo responsável pelo sucesso financeiro,
tanto da mídia como do esporte, no qual as emissoras de TV
compravam os direitos esportivos por valores cada vez maiores,
vem dando seguidas provas de esgotamento no Brasil. Ocorre que
o principal financiador desde modelo – o mercado publicitário –
está retraído há algum tempo, não conseguindo acompanhar este
aumento de custos da programação esportiva. Esta defasagem
entre custos e receitas levou inclusive à derrocada de grandes
intermediários de direitos esportivos, como a ISL, ex-agência de
marketing da FIFA, e o grupo alemão Kirch, detentor dos direitos
de transmissão das Copas do Mundo de 2002 e 2006. A eficiência
do modelo tradicional de comunicação, baseado no comercial de 30
segundos vem sendo contestada por uma série de fenômenos que
dificultam a penetração da mensagem junto ao público-alvo, tais
como o aumento das opções de lazer, o “congestionamento
publicitário” dos meios de comunicação e o uso do controle remoto
durante os intervalos comerciais. O congestionamento pode ser
definido como o sentimento de desordem e confusão que advém da
enorme quantidade de comerciais na mídia. E no que concerne o
controle remoto, isto é, com a popularização da tecnologia e o
advento dos fenômenos do zipping e zapping, diminuiu-se a
probabilidade do espectador estar exposto aos intervalos
comerciais. Há, então, um favorecimento do patrocínio esportivo,
já que sua mensagem está sendo passada durante o programa, de
uma forma menos agressiva e mais subliminar, o que torna a venda
mais suave e indireta, direcionada a um telespectador mais relaxado
e atento ao programa. Dado deste cenário, os profissionais de
mídia estão diante do desafio de buscar formas de comunicação
que se destaquem no meio deste congestionamento e, mais
importante ainda, que emprestem emoção à marca. Diante disso e
da pressão dos anunciantes por resultados, as próprias agências de
publicidade se vêem na necessidade de diversificar a comunicação,
o que representa verbas menores para as formas mais tradicionais.

Embora a propaganda tradicional continue a ocupar uma grande
parte do orçamento de marketing esportivo das empresas, seu alto
custo tem encorajado o desenvolvimento de outras formas de
patrocínio, como o patrocínio a eventos, times e atletas. Tais opções
oferecem novas maneiras para aumentar o reconhecimento de
marca, atingir audiências específicas e estimular o consumo do
produto. O mesmo fenômeno se repete na mídia impressa, com o
crescimento do número de revistas dedicadas a modalidades
específicas, que era de 27 títulos em 1996; 140 em 1997; 97 em
1998; 133 no ano de 1999 e 75 em 2000, bem como a criação de
jornais especializados diários como o Lance!, maior portal esportivo
da América Latina, englobando site, jornal e revista. Esta aposta é
mais do que justificada nos jornais, já que o caderno de esportes
pode ser o fator competitivo chave para se manter o número de
leitores. Por ser a segunda seção mais lida nos principais jornais
americanos, os jornais se viram obrigados a expandir e melhorar
sua cobertura esportiva.

Dentro deste cenário, um jornal de tradição como o Jornal do
Brasil decidiu lançar em 2003 um Caderno de Esportes diário, que
alia a cobertura de futebol com novos espaços que atendam à
crescente demanda de leitores e anunciantes por esportes
segmentados, como esportes de aventura, esportes a motor e
modalidades olímpicas. Outro jornal de tradição, o Jornal da Tarde,
lançou no mesmo período um Caderno de Esportes diferenciado às
segundas-feiras, obtendo um crescimento imediato de circulação
nesse dia. Em outras palavras, o mercado esportivo brasileiro sempre
viveu uma espécie de “ditadura do futebol”, o que significa uma
limitação indevida para os representantes das demais propriedades
esportivas, especialmente para aqueles que não têm preparo para
falar a língua do mercado comprador.

O futebol, esporte preferido por 71% dos brasileiros torcedores,
fica por conta disso com 60% do valor investido em patrocínio e 61%
das reportagens de TV. Diante disso, como trabalhar os outros
esportes, cujos praticantes estão se expandindo e se diversificando
(ver os capítulos de Cenários deste Atlas)? Uma das respostas
para esse dilema pode ser encontrada no próprio futebol, cuja
imagem de desorganização, desonestidade e desrespeito ao
torcedor vem afugentando cada vez mais as empresas, que relutam
em associar sua marca a um produto extremamente popular e
maculado ao mesmo tempo. Outros esportes, apesar de não terem
a mesma popularidade, têm uma série de vantagens, tais como: (a)
imagem mais preservada, funcionando até mesmo como “atestado”
de organização e seriedade, no caso dos profissionais do voleibol,
por exemplo; (b) congestionamento de marcas menor, o que facilita
a identificação do patrocinador com o esporte; (c) segmentação de
marcado mais eficiente, já que cada modalidade tem um perfil de
praticante diferente, que podem ser atendidos por empresas que
buscam targets semelhantes.

Algumas empresas estão começando a compreender o significado
do patrocínio, que não se resume apenas à visibilidade de mídia,
mas pressupõe um envolvimento e um comprometimento maior do
patrocinador com a propriedade patrocinada. Apesar disso, o
mercado ainda desconhece os benefícios do patrocínio, por ser
uma mídia relativamente nova, sujeita a riscos e com pouca medição
de resultados. Cabe aos profissionais de marketing esportivo
disseminar essa nova forma de encarar o patrocínio, mostrando
todas as possibilidades que ele pode trazer às marcas, desde o
planejamento das ações que mais se adeqüem ao perfil do
patrocinador, passando pela coordenação e avaliação dessas ações.
O fundamental é buscar atender aos objetivos de marketing do
patrocinador e conhecer bem seu público-alvo, já que o esporte é
perfeito para segmentar a comunicação: se o profissional de
marketing quer atingir a massa e conta com verba para isso, o
futebol pode ser a solução, agora, se ele visa atingir um público
mais sofisticado gastando menos, esportes como golfe, pólo e
iatismo são boas opções, assim como esportes radicais tendem a
atrair públicos mais jovens e descontraídos.

Alternativa à crise do modelo  Um formato que atende tanto
à situação financeira das emissoras de TV quanto à busca dos
anunciantes por alternativas de comunicação é a produção de
programas esportivos patrocinados. Ao contrário do patrocínio de
programas esportivos tal como o conhecemos, em que a marca do
patrocinador é inserida tanto durante o programa como nos
intervalos, chancelando a produção, estamos falando aqui de outro
formato, no qual o mais importante é que o conteúdo do programa
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seja adequado aos valores intrínsecos à marca do patrocinador e
passe a emoção que as marcas tanto buscam. A chave para se
obter cobertura da TV é saber que ela só se interessa por materiais
de qualidade, trabalha com requerimentos muito específicos e
prazos muito apertados e geralmente terá restrições para cobrir o
evento. Não por que este seja inadequado, mas pela dificuldade
em espaço na programação, pela limitação no tamanho e
disponibilidade das equipes de reportagem e, principalmente, pelas
políticas comerciais que protegem os patrocinadores da emissora
contra outras marcas que conseguem interferir nas transmissões,
sem pagar diretamente por isso. A saída para lidar com as restrições
das emissoras está em investir na produção própria: recebendo o
material das produtoras independentes, as emissoras de TV não só
não têm que desembolsar pelos direitos de transmissão, como
reduzem seu custo interno de produção, já que não precisam cobrir
o evento com seu pessoal. A produção própria tem ainda a vantagem
de se poder usar a matéria prima nos mais diversos formatos:
boletim de notícias, programas de variedade e documentários,
material para outros tipos de veículo, como cinema, vídeo,
programação durante vôos aéreos, etc, ou vídeos promocionais a
serem distribuídos aos seus vários públicos.

Assim disposto, vários objetivos são atendidos: as emissoras de TV
recebem programação esportiva de qualidade a custo zero e receita
publicitária associada ao produto, enquanto os patrocinadores
podem escolher o conteúdo e o veículo que mais interessam ao seu
público-alvo, por valores muito inferiores aos dos demais formatos
comerciais. Outra forma recente de publicidade que tende a se
impor nos eventos esportivos na TV é a publicidade virtual,
tecnologia desenvolvida desde 1994 e que permite a inserção
eletrônica de objetos tridimensionais – em movimento – em eventos

ao vivo, o que torna difícil distinguir o real do virtual. Do ponto de
vista do patrocinador, a grande vantagem da publicidade virtual
sobre a convencional é o impacto sobre o telespectador, que cresce
de 23% para 100%, segundo os especialistas. A tendência é que a
publicidade virtual ocupe gradualmente o espaço da publicidade
convencional, desde que os limites éticos e de propriedade sejam
respeitados, uma vez que estamos falando em inserir imagens
virtuais sobre as imagens reais. Desta maneira, as principais
entidades esportivas se apressaram em regulamentar o uso da
publicidade virtual nos eventos, protegendo os detentores dos
direitos de arena. Atualmente, as imagens virtuais só podem ser
utilizadas, tanto em uma arena esportiva como ao ar livre, com a
autorização do dono daquele “espaço”. Entretanto, tal forma de
publicidade deverá multiplicar as receitas das emissoras, já que o
valor da publicidade está sempre associado ao impacto que ela
causa sobre o público-alvo.

Mídia x Patrocínio Todas as estatísticas vêm apontando um
redirecionamento da verba publicitária dos anunciantes, no sentido
de se reduzir a participação da mídia tradicional em favor da chamada
mídia alternativa, na qual o patrocínio se encaixa. O mercado de
patrocínio esportivo mundial vem experimentando crescimentos
médios anuais de 13% nos últimos 10 anos, tendo chegado a US$
20,4 bilhões em 1999, segundo a Sponsorship Research International,
um dos principais institutos de pesquisas esportivas do mundo. Apesar
disso, a participação do Brasil neste bolo é de apenas 1%, com
investimentos de US$ 226 milhões, sendo 60% disso em futebol. Se
considerarmos os investimentos em mídia esportiva (cotas de
patrocínio de eventos e comerciais em TV e outras mídias), a
participação do patrocínio é de apenas 24%, o que demonstra o
potencial de crescimento. Apesar de o Brasil estar entre os 10 maiores

mercados publicitários do mundo, o investimento de patrocínio em
relação ao mercado publicitário é de apenas 4%, contra uma média
de 8% em países como EUA, Inglaterra, Japão, Alemanha e Canadá.
Em suma, a parceria entre mídia e esporte veio para ficar, já que,
historicamente, os ganhos têm sido muito maiores que os revezes. A
negociação entre as partes, que sempre foi desequilibrada, em função
do maior poder de barganha e preparo técnico do pessoal de mídia
em relação ao pessoal do esporte, tende a se equilibrar mais, na
medida em que o esporte vem se profissionalizando em busca de se
fortalecer financeiramente, viabilizando assim o objetivo final, que é
o desenvolvimento do esporte. Neste sentido, os cursos e seminários
de administração esportiva têm desempenhado um papel
fundamental, no sentido de formar uma massa crítica que passará a
substituir toda uma geração menos preocupada com esta situação
de desequilíbrio.
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Patrocínio esportivo no mundo – 1999
(US$ 20,4 bilhões)

Brasil por modalidade

Total de gasto com mídia
direcionado a esporte

(US$ 932 bilhões)

Europe
36%

Asia 20%

Other
12%

US 31%

Brazil 1%
Brasil por categoria

Leages 18%

Signage 5%

Athletes 19%

Clubs 41%

Events 17%

Soccer 60%

Volleyball 12%

Basketball 5%

Futsal 2%

Motor sports 11%

Tennis 2%

Other 8%

Sponsorship 24% TV 46%

Newspaper,
Magazines,

Radio, Internet
and Other

30%

Mercado mundial

Mercado brasileiro

Newspaper 31%

Magazines 13%

Other 13%

Sponsorship 8%

TV 35%

Sponsorship 4%

Other 8%

Magazines 9%

Newspaper 21%

TV 58%
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