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Sapo de fora

“O esporte ajuda a criar  
a magia das campanhas”
Capixaba de Santa Tereza, Anderson Varejão, aos 27 anos, é uma das estrelas da liga norte-americana  
de basquete (NBA), tendo atuado no Cleveland Cavaliers. No próximo domingo, 9, o gigante de 2,11 metros  
e outros jogadores brasileiros e estrangeiros participam de uma partida beneficente no Rio de Janeiro.  
Para o atleta, a propaganda de material esportivo mudou e ficou mais criativa e bem-humorada
Fabiana Vaneli  

Meio & Mensagem — Essa iniciativa de fazer 
um jogo com os astros da NBA aqui no Brasil 
seria uma “jogada” de marketing para difun-
dir mais o basquete no País? (o Basketball 
Show Charity Game acontece no Ginásio do 
Maracanãzinho e reunirá jogadores norte-
americanos como Drew Gooden, Shawn 
Marion, Devin Brown e Keith Bogans, além 
dos brasileiros Leandrinho, Marcelinho e 
Tiago Splitter, entre outros. O objetivo é 
arrecadar recursos para a Hope Unlimited, 
organização voltada para crianças em risco 
de morte). 
Anderson Varejão — É um momento im-
portante para o basquete brasileiro, uma 
fase em que a TV aberta está ajudando, 
abrindo cada vez mais espaço para o 
basquete na televisão e, com isso, divul-
gando cada vez mais essa modalidade 
para a sociedade. Então, eu achei esse 
momento adequado para trazer esse 
evento e continuar esse trabalho, que é 
muito importante para o País e para o 
esporte no Brasil (a partida será transmi-
tida por TV Globo, Sportv e ESPN).

M&M — O que você acha desse novo campe-
onato, o NBB (Novo Basquete Brasil)? Que 
pontos ainda precisam ser trabalhados para 
o basquete nacional se fortalecer e ficar 
mais atrativo para os patrocinadores, como 
acontece com a NBA? 
Varejão — Estou muito feliz com o que vi 
e ouvi falar do NBB. É uma iniciativa que 
tem tudo para dar certo e que já mostrou 
potencial no primeiro ano. Um esporte 
de massa, como o basquete, com orga-
nização e apelo de público, com certeza 
vai atrair novos patrocinadores. O nosso 
esporte precisa voltar a ser forte, e está 
no caminho para isso acontecer. Se todos 
unirem forças e começarem a pensar da 
mesma maneira, isso vai dar resultado 
e vai melhorar o esporte cada vez mais, 
tornando-o mais atrativo para os atletas 
e também para os patrocinadores.

M&M — O que você acha dos comerciais li-
gados ao esporte, como as propagandas da 
Nike, com astros da NBA ou com jogadores 
de futebol?
Varejão — Acho muito bacana. São criati-
vos, bem-humorados e muito bem bola-
dos. A propaganda de material esportivo 

sempre alguém querendo falar com ele. 
Quando ele sai na rua, é quase impossível 
andar. Então, eu aprendo muito com ele 
nesse sentido, de ser sempre bastante 
focado e ter tranquilidade e maturidade 
para administrar tudo. Às vezes ele tem 
que gravar um comercial e jogar no outro 
dia, ou treinar logo cedo, e ele sempre 
consegue fazer tudo com muita calma. 
É por isso que ele é o LeBron James e 
foi escolhido o atleta mais valioso da 
temporada de 2009. É um cara novo, 
tem 24 anos, mas com uma cabeça bem 
focada naquilo que ele quer. Não que eu 
não seja focado como ele, mas ele me 
surpreende pela determinação que tem 
em tudo que faz.  

M&M — Como você seleciona os produtos 
para os quais vai “emprestar” a sua ima-
gem?
Varejão — É preciso que sejam marcas 
de qualidade, que tenham credibili-
dade e que tenham a ver comigo. Eu 
preciso acreditar, confiar na marca, no 
produto, gostar de verdade, ter uma 
identificação.  

M&M — Você é fiel às marcas? Quais as que 
mais te atraem? 
Varejão — Sim, quando gosto de uma 
marca, sou fiel a ela. É preciso estar 
bem, sentir-se bem. Tenho contrato de 
material esportivo com a Nike, gosto 
muito do material, do design das roupas, 
mas gosto também de outras marcas, 
como Lacoste, Hugo Boss e Tommy Hil-
figer. Gosto de roupas não muito justas, 
mas também não folgadas demais. Gosto 
de algumas coisas, algumas marcas, mas 
não sou uma pessoa que precisa estar 
sempre ligada em grifes ou tendências. 
Sou um cara simples e gosto de me 
sentir bem.  

M&M — Quais os benefícios de uma marca ao 
atrelar sua imagem ao basquete? 
Varejão — Quando se pensa em basquete, 
se pensa em ação, em força, em vitória, 
e isso precisa ser identificado imediata-
mente quando se associa a marca a um 
atleta ou a um esporte. É importante que 
haja sintonia entre a empresa, o produto, 
o atleta e o esporte.  

mudou bastante, ela tem mais movimento 
e música, te “puxa” para dentro do filme. 
Gosto muito dos comerciais de hoje em 
dia, dos mais simples aos mais elabora-
dos, cada um à sua maneira. O esporte, 
por tudo o que o envolve e pelo que é, aju-
da a criar essa magia das campanhas.  

M&M — A sua marca registrada é a “cabe-
leira” (uma vez por ano acontece o Varejão 
Day, em que todos os torcedores usam uma 
peruca igual ao cabelo do jogador no estádio 
do Cleveland). Você pensa em criar algum 
produto com essa sua marca?

dar exemplo. Cada um tem o seu esti-
lo. Existem jogadores mais esquisitos, 
diferentes, ao mesmo tempo em que há 
atletas mais “normais”, comuns. Cada um 
tem a sua identidade, o seu perfil, a ma-
neira como é conhecido e reconhecido. Só 
há uma imagem que não ajuda em nada: 
a imagem ruim, de estar envolvido em 
confusão, de polemizar ou estar ligado 
a coisas ruins. O atleta tem que ser, em 
primeiro lugar, uma pessoa. Não basta 
ser exemplo apenas dentro de quadra; é 
preciso saber que está sendo observado 
e avaliado fora dela também. 

Varejão — Com certeza o cabelo é a minha 
marca registrada, mas eu acho que tudo 
acontece na hora certa. Quem sabe apa-
rece alguém querendo fazer alguma coisa 
nesse sentido... Eu ainda não pensei nis-
so, não tive nenhum convite e nenhuma 
oportunidade de fazer nada para ganhar 
dinheiro com o meu cabelo, mas é uma 
boa ideia! (risos)

M&M — Para ser um astro da NBA é preciso 
ter um “jeitão” excêntrico, cultivar uma 
imagem? 
Varejão — Não, ao menos não acho que 
seja uma regra. Acho que você precisa 

M&M — O jogador LeBron James é conside-
rado um dos melhores atletas da atualidade 
na NBA e foi seu companheiro de time no 
Cleveland Cavaliers, na última temporada. 
Ele também foi escolhido nessa temporada 
como MVP (Most Valuable Professional, o 
profissional mais valioso). Você aprende 
algumas jogadas de marketing com ele? 
Varejão — O LeBron faz um trabalho 
muito bom dentro e fora das quadras. Às 
vezes eu paro e penso que, se eu tivesse 
de fazer tudo o que ele faz na mídia — 
comerciais, entrevistas e tudo mais —, 
não sei se aguentaria. Ele é demais, e tem 
coisas para fazer 24 horas por dia. Tem 

Anderson Varejão e outros astros da NBA participam de jogo beneficente no Maracanãzinho.  
A partida terá patrocínio de Duracell e apoio de Gatorade, Nike e Unimed
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