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A Brahma amplia de 
vez sua participação no 
futebol. Patrocinadora da 
seleção brasileira desde 
1994, a marca da Ambev 
agora aposta suas fichas 
numa ação que envolve 
todo torcedor brasileiro. A 
expansão de sua platafor-
ma de incentivo ao esporte 
chegará ao público de dife-
rentes formas: nos clubes, com a 
revitalização de espaços públicos e 
privados; em latas personalizadas 
com os escudos dos times; via cus-
tomização de bares com as cores 
das equipes; e diferentes ações 
para os torcedores. A plataforma 
ainda chegará ao consumidor com 
uma campanha de mídia, com fil-
me criado pela Africa — sem data 
de estreia — que terá como foco 
“o sabor de ser torcedor”.

“Pretendemos traduzir a pos-
tura do brahmeiro para o futebol. 

Brahma estreia 
parceria com clubes
Marca aposta em plataforma de incentivo ao futebol, com diferentes ações para o público
Renato Pezzotti

Seja no estádio, em casa ou no 
trabalho, ele nunca troca de time 
e sabe que tem papel fundamental 
para o clube”, comenta Marcel 
Marcondes, diretor de marketing 
da marca. O que a Brahma tentará 
promover, na verdade, é um movi-
mento de autoestima do torcedor. 
Ela passa a reforçar suas ações no 
esporte e realiza, pela primeira 
vez, esforços específicos para o 
futebol, já de olho na realização da 
Copa do Mundo de 2010, na África 
do Sul. “A Brahma quer ver todos 

unidos pelo futebol, redescobrindo 
o prazer de ser torcedor”, explica 
o executivo.

Os primeiros contratos de par-
ceria da marca envolvem os clubes 
Atlético Mineiro e Cruzeiro, de 
Belo Horizonte, com acordos até 
julho de 2010. Os próximos de-
verão ser Corinthians, Palmeiras, 
Santos e São Paulo — detalhes 
nos contratos emperram as assi-
naturas. Internacional e Grêmio, 
de Porto Alegre, que já possuem 
parcerias com a marca Polar, tam-

bém da Ambev, e Fortaleza 
e Ceará, que têm acordos 
semelhantes com Antarc-
tica (mais uma marca da 
multinacional), também de-
verão estabelecer parcerias 
semelhantes.

Para Alexandre Kalil, 
presidente do Atlético, “a 
parceria representa um 
encontro de grandes tra-

dições e já larga na frente com 
um diferencial: a fidelidade única 
do atleticano e do consumidor de 
Brahma”. Kalil ainda afirma que o 
contrato deverá ser renovado no 
ano que vem. 

 Já com o Cruzeiro a Ambev 
tem um contato de longa data: há 
12 anos a marca está no clube, mas 
só agora amplia essa parceria para 
os torcedores. “Esta é mais uma 
fonte para que o Cruzeiro consiga 
aumentar as receitas fora do fu-
tebol, da bilheteria e da venda de 

A assinatura do contrato de pa-
trocínio de um ano com a Confede-
ração Brasileira de Futebol (CBF), 
na semana passada, foi embalada 
pelo som de cornetas e gritos de tor-
cida entoados pelos funcionários do 
Grupo Pão de Açúcar. Essa mesma 
animação o Extra quer levar para 
suas lojas na ativação do contrato, 
válido até a Copa do Mundo de 
2010, na África do Sul. O valor do 
patrocínio não foi divulgado, mas é 
estimado em US$ 5 milhões.

Pelo acordo, a bandeira Extra 
passa a poder utilizar o título Pa-
trocinador Oficial da Seleção Bra-
sileira de Futebol em todas as suas 
lojas (Extra Fácil, Extra Perto, 
Extra Eletro e no site Extra.com.
br). O patrocínio inclui as marcas 
exclusivas do Pão de Açúcar Taeq 
e Qualitá. A marca agora se junta 
a Nike (que paga US$ 25 milhões 
anuais), Ambev, Itaú, TAM, Vivo 
(que desembolsam US$ 15 mi-
lhões por ano) e Gillette (US$ 10 
milhões) na lista dos parceiros da 
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Extra se prepara para a Copa com a seleção

seleção canarinho.
A ativação do patrocínio come-

çará em breve, com a colocação de 
material alusivo nos pontos-de-
venda e com o lançamento de kits 
e combos de produtos. Os tradicio-
nais detalhes em azul e vermelho 
no logo da varejista darão espaço 
ao verde e amarelo do Brasil.

“Vamos promover uma série 
de ações que possam associar as 
atividades da seleção ao Extra, 

como kits com produtos que façam 
alusão ao patrocínio. Já estamos 
adaptando campanhas em fase 
final de produção e vamos ter uma 
campanha especial”, aponta José 
Roberto Tambasco, vice-presiden-
te executivo do grupo.

“Não se mede o retorno desse 
tipo de investimento com fórmula 
matemática. Apoiar o Brasil pós-
Copa de 2006, com o trabalho 
sério que vem sendo feito, é quase 

Calendário do futebol nacional em pauta

A assinatura do contrato 
de patrocínio do Grupo Pão de 
Açúcar com a CBF foi o motivo 
do encontro dos dirigentes com 
a imprensa, mas a Copa do 
Mundo de 2014 (a ser realizada 
no Brasil) e a proposta de ade-
quação do calendário nacional 
de futebol ao das principais 
ligas europeias deram o tom à 
entrevista. “Se pudesse, dava 
uma canetada. Mas não pode ser 
assim. Temos de ouvir todos os 
parceiros comerciais e reestudar 
todo o calendário sul-americano; 
os clubes têm de ter um novo 

modelo de administração. É 
preciso uma mudança global”, 
pontua o presidente da CBF, 
Ricardo Teixeira. 

Sobre a utilização de recursos 
públicos na construção e refor-
mas para o Mundial do Brasil, ele 
informa que o governo federal não 
vai dar dinheiro para a Copa, mas 
que o Banco Nacional de Desen-
volvimento Econômico e Social 
(BNDES) irá incentivar as obras. 
“Dizer que o dinheiro do BNDES 
é público é ignorância. O banco 
é sócio das maiores empresas do 
Brasil”, reclama Teixeira. (FM)

uma obrigação”, diz Abílio Diniz, 
presidente do conselho de admi-
nistração do Grupo Pão de Açúcar, 
lembrando que o slogan do Extra é 
“Orgulho de ser brasileiro”. “É um 

grande prazer trabalhar com uma 
empresa que é um paradigma de 
administração”, emenda Ricardo 
Teixeira, presidente da CBF.

Fernando Murad

Teixeira, da CBF (esq.), e Diniz, do Pão de Açúcar: investimento estimado em US$ 5 milhões

Cartaz para a torcida do Atlético Mineiro: ideia é traduzir a postura do brahmeiro para o futebol
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jogadores. Esse contrato abre mais 
essa perspectiva de faturamento”, 
afirma Antônio Claret, diretor de 
marketing do clube.

Bares temáticos
As ações vão além do simples 

lançamento de embalagens temá-
ticas — em cerca de dois meses, 
o mercado mineiro receberá 
aproximadamente 1,2 milhão de 
latinhas com os escudos de Atlé-
tico e Cruzeiro. Os clubes não 
receberão valores em direitos 
de royalties, a partir do número 
total de vendas dos produtos. As 
diretorias das equipes poderão, 
sim, utilizar parte das embalagens 
para divulgar campanhas especí-
ficas, como a dos programas de 
sócio-torcedor.

Um dos pontos importantes 
destacados por Marcondes é o 
projeto de revitalização de espaços 
públicos e privados. Dentro da sede 
do Galo, por exemplo, a marca re-
formará as sedes sociais Labareda 
e Vila Olímpica. Ele ainda destaca 
que a Brahma deverá reparar 
quadras e campos mantidos pelas 
equipes na capital mineira.

Além disso, a marca custo-
mizará dez bares com as cores 
e bandeiras de cada clube con-
templado no acordo. Para evitar 
futuras punições do Conselho 
Administrativo de Defesa Eco-
nômica (Cade), os pontos-de-
venda escolhidos não precisarão 
ter exclusividade de produtos da 
multinacional. 
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