
Há quem ache exagerado o 
volume de patrocinadores nos 
uniformes dos times de futebol. 
Contudo, o fator é preponde-
rante para a saúde financeira da 
maioria dos clubes, principal-
mente os de menor expressão, 
como os do interior paulista. Mas 
isso não se resume às camisetas; 
calções e meias também servem 
de manequins para as marcas.

No topo dos mais enfeitados 
do Campeonato Paulista deste 
ano encontra-se o Mirassol, 
com sete marcas espalhadas 
pelo uniforme, seguido de 
perto pelo Sertãozinho, com 
seis. Ainda com os pés no pó-
dio, Guaratinguetá e Rio Preto 
carregam cinco empresas nas 
vestimentas dos jogadores. 
Muitas vezes, o logotipo dos 
anunciantes não apresenta as 
mesmas cores dos escudos dos 
times, porém, quase sempre 

isso é deixado de lado por conta 
da necessidade de receber a 
ajuda financeira proporcionada 
pelas empresas. 

Para a equipe-empresa do 
Guaratinguetá Futebol Ltda., a 
combinação das cores é um fator 
importante no patrocínio do uni-
forme do time. “Sempre negocia-
mos com uma flexibilidade por 
parte dos anunciantes, para que 
a cor do logo do anunciante no 
uniforme não fique discrepante 
com a da nossa equipe”, escla-
rece Marcelo Zanotti, diretor 
de marketing do Guará — das 
cores azul, vermelha e branca. 
Já o presidente do Rio Preto Es-
porte Clube, Vergílio Dalla Pria 
Netto, não negocia a mudança 
do logotipo de uma determinada 
companhia para se adaptar às 
cores verde e branca do clube. 
“Respeitamos a composição das 
empresas e, por esse motivo, não 

fazemos nenhum tipo de ressal-
va quanto às cores”, minimiza. 
Recentemente, a Medial Saúde 
mudou a cor de sua marca para 
se adequar ao preto e branco do 
patrocinado Corinthians, já que 
o logo da empresa é verde, tal 
como o arqui-rival dos corintia-
nos, o Palmeiras.

Com o maior número de 
empresas na camiseta (Poty, 
Constru-sol e SV Tintas na parte 
frontal, Ibi e Rosalito nas costas 
e Café Xororó nas mangas, afora 
a marca Kodilar no calção), o 
Mirassol Futebol Clube deno-
mina os anunciantes de “cola-
boradores”. “Nossos contratos 
são anuais, mas não recebemos 
nada em dinheiro. Todas as sete 
empresas que estão na nossa 
camiseta e calção nos fornecem 
mercadorias em troca do logo-
tipo estampado no uniforme”, 
relata Edson Antonio Ermene-
gildo, presidente do clube.

Valorização 
O calção dos jogadores de 

futebol deixou de ser esquecido 
pelas empresas. Atualmente, 
a peça é valorizada em todos 
os seus ângulos. Para ter uma 
idéia, nas partes frontais in-
feriores, coladas às coxas dos 
atletas, empresas como Urmet 
Daruma e Kodilar anunciam 
no Guaratinguetá e Mirassol, 
respectivamente. A Hidrosol, 

por sua vez, aparece na lateral 
esquerda do calção do Marília. 
Já na parte frontal superior, 
próximo à cintura do calção do 
Sertãozinho, a Sermed Saúde 
deixa sua impressão. Mas o 
título de campeão do “bum-
bum” ficou por conta da Lupo, 
fabricante de meias e vestuário 
íntimo, entre outros produtos. 
A marca estampa a parte trasei-
ra dos calções de nada menos 
do que nove times do interior 
paulista, entre eles o Guarani e 
a Ponte Preta, duas das equipes 
com mais tradição na região. 
Os outros são Ituano, Marília, 
Rio Claro e Barueri, ambos na 
série A1 (considerada primeira 
divisão), e Ferroviária, Olímpia 
e Monte Azul, na série A2 (a 
“Segundona”). 

De acordo com Valquirio 
Ferreira Cabral Jr., diretor co-
mercial da Lupo, o calção é um 
local que não divide atenção. “A 
única forma de sair da confusão 
das camisetas é anunciar no 
calção”, diz. Cabral Jr. também 
valoriza o efeito multiplicador 
desse tipo de inserção na mídia. 
“Futebol é um esporte visto por 
todas as classes sociais; além 
disso, é possível que sejamos 
publicados em fotos de todos 
os jornais do País”, empolga-se. 
Segundo o executivo, desde 
2005 a Lupo estampa calções 
de times de futebol e sempre 

obteve ótimos resultados, mas, 
sem divulgar valores, ele revela 
que “é uma mídia cara”.

No caso dos meiões dos 
clubes da A1, apenas a Ponte 
Preta inseriu o patrocinador 
FYM Motos. Todas as outras 
equipes colocam a marca do 
fornecedor esportivo nas meias 
dos atletas.

Contratos
Na maioria dos times do in-

terior de São Paulo, os contratos 
de patrocínio são renovados de 
acordo com o campeonato em 
disputa. A empresa de telecomu-
nicações Embratel, por exemplo, 
que patrocina sete clubes no Es-
tado de São Paulo, fechou con-
trato com Bragantino, Noroeste, 
Grêmio Barueri, Guaratinguetá, 
Rio Preto e Sertãozinho, na série 
A1, e XV de Novembro de Jaú, 
na A2, até o fim do Campeonato 
Paulista de 2008 — que teve 
início no dia 16 de janeiro e ter-
minará em 4 de maio.

O patrocínio inclui a exibição 
da logomarca do “Livre”, produto 
da Embratel, nas camisetas ofi-
ciais e de treino do Noroeste, XV 
de Novembro, Barueri, Rio Preto 
e Sertãozinho. Já o “Código 21” 
da empresa aparece nas camisas 
do Bragantino e Guaratingue-
tá. Além de a marca Embratel 
estar impressa nos uniformes 
das equipes, outras ações de 

Enxame de patrocínios
Clubes do interior de São Paulo carregam até sete anunciantes em seus uniformes
André Lucena

Uniforme estampado com logos dos patrocinadores do Sertãozinho no Campeonato Paulista
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marketing complementam o 
patrocínio. “Criamos um cartão 
telefônico com o formato do 
uniforme número 1 de cada um 
dos times patrocinados, além 
de bandeiras e campanhas com 
jogadores dos clubes participan-
tes, entre outras ações”, conta 
Sérgio Campos, sócio-diretor 
da Klefer Marketing Esportivo, 
gestora do projeto de patrocínio 
no futebol da Embratel.

Campos explica ainda que 
o objetivo de tal parceria é a 
aproximação da empresa com 
a torcida. “Nosso principal foco 
é enriquecer a relação da Em-
bratel com os torcedores das 
sete equipes parceiras.” Com 
todos os times, uma cláusula 
contratual não permite divulgar 
os valores envolvidos.

Fonte de renda
Mesmo com o Campeonato 

Paulista em andamento, gran-
de parte dos clubes do interior 
ainda negocia patrocinadores 
para compor os espaços de 
seus uniformes, comprovando 
como o anúncio de uma empre-
sa no uniforme é fundamental 
para a saúde financeira de um 
time de futebol. “Posso dizer 
que, depois da cota que a Fe-
deração Paulista de Futebol 
(FPF) nos paga e da renda 
que arrecadamos nos jogos, 
os patrocinadores sustentam 
o Rio Preto”, afirma o presi-
dente, Vergílio Netto. A cota 
da FPF é paga pelo uso de 
direito de imagem das equipes. 
Cada campeonato tem sua cota 
para cada clube e o pagamento 
desses valores depende da 
competição da qual o time 
está participando, variando de 
acordo com a importância.

Mas nem tudo é um mar de 
rosas. De acordo com o diretor 
de marketing da Associação 
Atlética Ponte Preta, Uéselis 

Publicitários, profissionais 
de comunicação e empresários 
apaixonados pelo Corinthians 
acabam de formar um grupo 
voluntário de trabalho para 
ajudar o time a superar a fase, 
com a ida para a segunda 
divisão do Campeonato Bra-
sileiro. Denominada Agência 
Corinthians, a equipe de pro-
fissionais atuará ao lado do 
departamento de marketing do 
clube sugerindo, opinando e 
executando ações de comuni-
cação. “Sou mais um louco do 
bando” é o slogan da agência. 
“Tanto o Nizan (Guanaes)
quanto o Washington Olivetto 
me sugeriram criar um grupo 

de publicitários para ajudar o 
Corinthians”, conta o vice-pre-
sidente de marketing do clube, 
Luiz Paulo Rosenberg, que 
assumiu o cargo após a eleição 
da nova gestão, presidida pelo 
empresário Andrés Sanchez.

A Agência Corinthians estará 
presente em todas as ações de 
marketing do clube. O pontapé 
inicial foi a criação do programa 
de fidelidade para o torcedor, o 
Fiel Torcedor, além da Timão TV, 
canal na web.

O programa Fiel Torcedor 
— que será deflagrado em 1o de 
março — tem o objetivo de ofe-
recer comodidade e facilidade 
aos torcedores no acesso aos 

ingressos e promete conforto 
nos jogos, vantagens exclusivas e 
atendimento personalizado. 

A Medial Saúde, patrocina-
dora do clube, também participa 
do Fiel Torcedor. A empresa 
desenvolveu planos de saúde e 
odontológicos para sócios-torce-
dores e associados do clube. Os 
planos terão carteirinha e guia 
da rede referenciada persona-
lizados, condições especiais de 
preço e carência.

Música também faz parte do 
pacote. Foi firmada parceria com 
a Warner Music Brasil, que criou 
a Corinthians Digital, loja online 
que permite downloads de músi-
cas, toques e fotos. (AL)

Amaral, a verba destinada aos 
clubes de menor expressão está 
muito abaixo da dos grandes 
times. “Para nossa visibilidade, 
o ideal seria um único patroci-
nador. Entretanto, recebemos 
um valor injusto da FPF, e isso 
fica inviável”, desabafa. A cami-
seta da Ponte Preta traz a Sika 
e a EMS como anunciantes. A 
primeira, patrocinadora máster, 
está presente na frente e nas 
costas, e a segunda, nas mangas. 
Amaral revela que recebeu uma 
boa proposta da EMS para a 
empresa se tornar patrocinado-
ra máster neste Paulistão, mas 
permitiu que o contrato da Sika 
fosse estendido até o término do 
campeonato para depois colocar 
a EMS nos melhores espaços 
da camiseta. “Continuísmo é a 
palavra. Respeitamos em ter-
mos éticos a Sika e permitimos 
que a empresa continuasse até 
o fim da competição”, pontua. 
Ele reforça a credibilidade 
desse tipo de ação no esporte. 
“Isso faz com que acreditem na 
imagem do marketing esportivo 
no futebol”, conclui.

A maioria dos patrocínios não 
se resume ao nome da marca 
estampado no uniforme de uma 
determinada equipe. Há também 
permutas e outros tipos de apoio 
das companhias aos clubes. “O 
logotipo no uniforme é uma im-
portante ferramenta; contudo, 
não recebemos apenas dinheiro 
dos patrocinadores. Temos per-
mutas para que nossos jogadores 
e funcionários sejam beneficia-
dos de outras maneiras”, explica 
Rafael Pedreira, coordenador de 
marketing do Paulista Futebol 
Clube Ltda.

O lado financeiro dos clubes 
agradece o número de marcas 
em seu uniforme. No caso da 
Embratel, a quantidade de ou-
tras empresas não influencia sua 
relação com determinado time, 

como explica Sérgio Campos, 
da gestora Klefer. “Para a Em-
bratel, o bem-estar do clube é 
essencial e independente do 
número de marcas nos unifor-
mes que patrocinamos. Temos 
certeza de que nossa visibili-
dade não é afetada”, finaliza. 
Com toda essa superlotação 
nas vestimentas das equipes, 
daqui para a frente será difícil 
encontrar o escudo dos times 
em meio a tantas marcas.

As empresas que anunciam nos uniformes dos times de futebol do interior do Estado

BARUERI

GUARATINGUETÁ

BRAGANTINO

• Embratel • Amil
• Ibi • Lupo

• Embratel

GUARANI

• EMS • FYM Motos 
• Lupo

• Embratel • BM Sua Casa
 • Candide • Urmet Daruma 
• Logismasters Dachser

ITUANO

• KIA Motors • Lupo

MARÍLIA

• Marilan • RCG 
• Baralho • Clube Mundial 
• Hidrosol • Lupo

MIRASSOL
• Poty • Café Xororó
• Rosalito • Kodilar 
• Constru-sol
• SV Tintas • Ibi

NOROESTE

• Embratel • Paulistão 
Supermercados • Leadership

PAULISTA

• Grupo Sobam • Banco 
Fator • Campus Pelé

PONTE PRETA

• Sika • EMS 
• FYM Motos • Lupo

RIO CLARO

• Lexmark • New Time
      • Lupo

RIO PRETO

• Embratel • Rodobens
• Cotuba • Unimed • Ibi

SÃO CAETANO

• Consul

SERTÃOZINHO

 • Embratel • Tubos Ipiranga
• Nilza • Sermed Saúde 
• Sovegnago 
Supermercado • Foxlux

Loucos do bando lançam 
Agência Corinthians
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Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 29, n. 1297, 25 fev. 2008. Marketing Esportivo, p. 32-33.


