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Meio & Mensagem —  Quando 
se fala em propaganda, o que 
vem à sua cabeça?  
Falcão — Aprendi que o marketing 
esportivo, principalmente com 
atletas de alto nível, mantém 
sempre o anunciante em evidên-
cia. Veja a diferença para um ator 
da Globo, por exemplo, que está 
fazendo aquela novela que vai 
acabar e não ficará tanto tempo 
na mídia. Às vezes um ator assina 
um contrato de dois anos com 
uma empresa, mas, depois que a 
novela termina, ele cai no esque-
cimento. Já um atleta de alto nível 
está na mídia da melhor forma, 
todos os anos. Recentemente pro-
tagonizei uma propaganda para o 
Banco do Brasil com o Giba, do 
vôlei, que com certeza chamou 
muito mais atenção do que qual-
quer outro tipo de campanha, 
pois são dois ídolos de esportes 
diferentes, que todos conhecem 
e param para ver.    
  
M&M — Na sua opinião, o patrocínio 
no esporte e o marketing esportivo 
são bem aproveitados no Brasil? 
Falcão — Patrocínio tem de ser 
uma parceria — não adianta 
o atleta fazer a foto com cara 
feia, ganhar dinheiro e pronto. 
Também não adianta a empresa 
querer abusar, até porque o atle-
ta tem de treinar e viajar muito. 
Creio que o jogador deve ganhar 
o valor adequado a sua imagem. 
Além disso, tem de ser bom para 
os dois, pois não adianta a em-
presa investir altíssimo e acabar 
saindo insatisfeita e sem retorno. 
O atleta também deve vincular 
sua imagem a grandes empresas, 
pois não adianta fazer propagan-
da para 30 marcas sem expressão 
e que ninguém conheça.  
  
M&M — Você acaba de conquis-
tar seu quarto título da Liga Na-
cional jogando pela equipe do 

Malwee/Jaraguá do Sul (SC). Qual 
sua opinião em relação a empresas 
darem nomes a clubes de futsal, 
assim como acontece com equipes 
de vôlei e basquete?  
Falcão — O clube-empresa é 
ótimo para o futsal, o vôlei e o 
basquete, pois não atrasa salá-
rios. Nos grandes centros o foco 
principal é o futebol, mas cidades 
do interior da região Sul do País 
respiram o futsal. Jaraguá do Sul 
é uma cidade com 160 mil habi-
tantes, e a Malwee é a companhia 
principal do município, tanto 
pelo time de futsal quanto pela 
geração de empregos.   
  
M&M — Mesmo tendo sido eleito 
o melhor jogador do mundo de 
futsal pela Fifa, em 2004, ain-
da é difícil conseguir patrocí-
nios pessoais ou você já atin-
giu um patamar que não precisa 
mais se preocupar?  
Falcão — Graças a Deus a minha 
carreira no futsal me assustou 
pelo lado positivo. São os pa-
trocinadores que me procuram 

para assinar contratos. Algumas 
empresas também entram no 
meu site (www.falcao12.com.br) 
efetuando convites para que eu 
realize palestras. O futsal não é um 
esporte muito divulgado no Brasil, 
mesmo assim, quando viajo para 
qualquer lugar do País, pessoas de 
diferentes faixas etárias me conhe-
cem e me cumprimentam.  
  
M&M — De quantas campanhas 
publicitárias você já participou ao 
longo de sua carreira?  
Falcão — Já protagonizei peças 
para Nike, Umbro, Topper, Pe-
nalty, Bradesco, Banco do Brasil, 
Correios, Malwee, Chocoleite e 
Samsung. Também posso fazer 
propagandas para empresas que 
não sejam minhas patrocinado-
ras, desde que não confronte 
com esses anunciantes.  
  
M&M — Você já recebeu propostas 
de times do exterior?  
Falcão — Tive grandes e van-
tajosas propostas de fora, mas 
meu contato com o presidente 
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da Malwee, Wander Weege, é 
direto e me sinto supervalo-
rizado no Malwee/Jaraguá do 
Sul. Sem contar que no futsal 
brasileiro tenho contratos ex-
tras que no futebol não teria 
em nenhum lugar do mundo. 
Meu atual contrato de material 
esportivo é ótimo — além do 
valor fixo que a Umbro me paga, 
ganho em royalty sobre cada 
tênis Falcão vendido.   
  
M&M — Mesmo com milhões de 
praticantes amadores e milha-
res de atletas registrados nas 
federações nacionais, por que o 
futsal não atinge a mesma abran-
gência do futebol?   
Falcão — O futebol não tem com-
paração, mas acho que uma TV 
aberta podia transmitir a Liga 
Futsal, pela quantidade de jogos 
maravilhosos. O divisor de águas 
será esta Copa do Mundo, que será 
transmitida pela Band e divulgará 
o esporte (o campeonato começa 
nesta terça-feira, 30). O problema 
do futsal é não ter abrangência nos 

grandes centros. Para ter idéia, 
em Santa Catarina chegamos a 
ter mais mídia que os grandes 
times de futebol do Estado, como 
Figueirense, Criciúma e Avaí. 
Quem mora nos grandes centros 
não tem essa noção. Mesmo a TV 
aberta não ganhando dinheiro, 
transmitir e incentivar o futsal 
será bom para o País.   
  
M&M — De acordo com a Promotio-
nal Tour (maratona de marketing 
que divulga a Copa do Mundo de 
Futsal 2008, que será disputada 
em Brasília e no Rio de Janeiro), 
mais de R$ 30 milhões foram in-
vestidos na competição. Esse valor 
é o ideal ou ainda falta apoio para 
a realização da Copa?  
Falcão — Brasília passou por uma 
grande reforma, e o Maracanãzi-
nho, no Rio de Janeiro, está em 
perfeito estado. Acho que é o 
ideal, pois temos uma estrutura 
intacta e as devidas reformas 
foram feitas.
  
M&M —  A Copa do Mundo de 
Futsal é um título que você ain-
da não conquistou. Qual sua 
expectativa para essa disputa 
no seu próprio país?  
Falcão — Jogar um mundial no 
meu próprio país é um privilégio 
imenso. O Brasil inteiro acompa-
nhará o nosso dia-a-dia, e a res-
ponsabilidade é muito grande. É 
um momento único e seria muito 
frustrante, pela carreira vitoriosa 
que tenho, tanto individualmente 
como coletivamente, não ter um 
título mundial pela seleção. Car-
rego também o peso da chamada 
“geração do Falcão”, que se não 
ganha parece que a culpa é mi-
nha (risos). Sabemos que a últi-
ma impressão é a que vai ficar, e 
com o título tudo de ruim vai ficar 
para trás. Pretendemos deixar a 
seleção brasileira no seu devido 
lugar: campeã do mundo.

Sapo de fora

Atualmente, Falcão é patrocinado por Malwee, Umbro, Banco do Brasil e Chocoleite
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