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Dilemas do patrocínio
no Futebol

presença de marcas nos uniformes dos times
pequenos e médios, e até mesmo de alguns
grandes, seduz muitas empresas a investirem
no chamado mundo do marketing esportivo
do futebol.

É historicamente recente a presença de pa-
trocinadores nas camisas dos times de futebol.
Aqui e no mundo. Isto começou no final dos
anos 1970 com a exposição da marca do for-
necedor dos uniformes e depois com a expo-
sição de um patrocinador no peito. Isto se deu
especialmente na Inglaterra, embora proibido
pela federação local e pela Fifa. Entretanto, a
"desobediência" de alguns clubes venceria a
proibição no início dos anos 1980.

No futebol brasileiro, o primeiro clube de
futebol a ostentar patrocínio na camisa foi o
Náutico, do Recife, com a marca da Minasgás
em 1982. Depois, em 1984, o Flamengo as-
sinou o contrato com a Petrobras, que se tor-
naria o mais longo da história dos patrocínios
esportivos brasileiros, durando quase 25 anos.

Ainda em 1984 o extinto Banco Nacional
patrocinou a final do campeonato brasileiro,
disputada no Maracanã entre Fluminense e
Vasco. Patrocinou transmissão, placas e as ca-
misas de ambos os times.

Nesta onda, várias equipes firmaram pa-
trocínios para suas camisas, mas eram valo-
res baixos e pequenas empresas ocuparam,
ainda que por pouco tempo, camisas im-
portantes. Para citar apenas dois exemplos:
Guarujá Veículos no Santos e Galeria Pajé
no Palmeiras.

Depois veio a Copa União em 1987, (o nas-

cimento do Clube dos Treze), disputada por
16 clubes e a maior parte deles com a marca
da Coca-Cola, patrocinador oficial da compe-
tição. As marcas de empresas nas camisas ti-
nham vindo para ficar.

"Hoje temos camisas
com patrocínios

distintos na frente,
nas costas e nas

mangas (...) Fica a
pergunta: é bom?
É se é bom, é bom

para quem?"

Por razões bastante distintas, dois patro-
cínios foram literalmente emblemáticos nos
anos 1990: a Parmalat no Palmeiras e a Pepsi
no Corinthians. A primeira quebrando o para-
digma de que uma empresa não poderia es-
tar em uma parceria de sucesso com um time
e vender para todos. E a Pepsi por fazer exa-
tamente o contrário ao anunciar que "a Pepsi
é da Fiel" em alusão aos torcedores alvine-
gros. Dentro das metas estabelecidas, ambas
as opções funcionaram. Estes sucessos mais a
longevidade da Petrobras no Flamengo, certa-
mente animaram outras empresas.

Hoje temos camisas com patrocínios distin-
tos na frente, nas costas e nas mangas. E cal-
ções também com patrocínios nos fundilhos
(acho um horror). Fica a pergunta: é bom? E
se é bom, é bom para quem?

Para o clube, do ponto de vista imediatista
da geração de recursos é provavelmente ne-
cessário. Mas e a valorização da sua própria
camisa? Do seu próprio distintivo?

E como fica o patrocinador principal per-
dido entre outras tantas marcas. Tamanhos e
cores diferentes. Quem lembrará do quê?

Sem contar que na vez da comemoração
de um título importante, como aconteceu
com o Corinthians ao faturar a Copa do Brasil,
na hora de ir ao pódio, os jogadores vestiram
camisetas especiais alusivas à façanha sem
nenhuma das marcas patrocinadoras, exceto
a da fornecedora dos uniformes e da própria
camiseta... Menos Ronaldo que é do ramo e
tem participação no faturamento de alguns
destes contratos de patrocínio: para ir ao pó-
dio, hora das tevês e fotógrafos, tirou a tal ca-
miseta e era o único com a camisa oficial com
todos patrocinadores. C@N
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