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Plano estratégico da empresa prevê a aquisição das operações de parceiros no exterior que 
detêm licença da venda da marca 
 
Na esteira de concorrentes como a Alpargatas e Vulcabrasl/azaleia, a Penalty desenha um 
projeto de internacionalização da sua marca a partir do slogan: Penalty marca brasileira de 
futebol. O presidente da empresa, Roberto Estéfano, afirma que faz parte do planejamento 
estratégico, para os próximos cinco anos, partir para a aquisição de operações de 
distribuidores no exterior que trabalham com o licenciamento de sua marca. "Queremos ter 
operações próprias de gestão de marcas em mercados importantes", afirma Estéfano. 
 
A fabricante de calçados esportivos está presente hoje em 29 países, mas sem operações 
próprias. Estéfano acredita que o momento que o Brasil vive hoje é propício para que as 
fabricantes nacionais façam o mesmo que as grandes marcas globais fizeram no passado. Nike 
e Adidas entraram com acordos de licenciamento e distribuição através de terceiros e mais 
tarde investiram em operações próprias nos países. "Vamos fazer o que essa turma fez há 10 
anos", afirma Estéfano. 
 
A empresa obteve R$ 200 milhões de faturamento líquido em 2009 e investe 10% deste valor 
em marketing, o que inclui ações para propaganda e patrocínio no Brasil e no exterior. O passo 
mais recente de promoção da marca no mercado internacional foi na Espanha. A Penalty acaba 
de investir no patrocínio da Liga Espanhola de Futebol de Salão, desbancando a Puma, que até 
então era o fornecedor de material esportivo. "Queremos entrar nos outros mercados a partir 
do nosso DNA de marca", afirma Estéfano. 
 
Gestão de marcas 
 
Segundo o publicitário José Eustáquio, sócio-diretor da agência Talent, responsável pelo 
projeto de internacionalização da marca Topper, da Alpargatas, o momento vivido pela 
economia impacta uma série de setores e torna as empresas brasileiras mais corajosas para 
enfrentar as grandes marcas globais. "Os empresários devem investir de forma cada vez mais 
agressiva para conquistar o mundo", afirma Eustáquio. 
 
Mas o publicitário Washington Olivetto lembra que falta ao governo brasileiro um projeto mais 
consistente de apoio às marcas brasileiras que procuram se internacionalizar. Esse empurrão 
passa primeiro por um projeto unificado de promoção da marca Brasil fincada em pilares mais 
modernos. Uma solução aventada pelo publicitário estaria na criação de uma Parceria Público-
Privada entre agências de propaganda e governo em torno de um projeto unificado de 
promoção da marca Brasil. "A comunicação das sandálias Grendene tem mais requinte que 
qualquer projeto já feito em torno de uma marca Brasil", afirma Olivetto. 
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