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O Palmeiras, que fechou contrato de patrocínio de R$ 1,3 milhão com a Seguros Unimed e que 
tem também os patrocínios de Samsung e Adidas, quer pelo menos 10 marcas em seu pool de 
patrocinadores. O diretor de marketing do Palmeiras, Rogério Dezembro, destacou que o time 
de futebol está atrás de mais patrocinadores e que está em negociações avançadas com uma 
montadora. 
 
“A ideia é ter mais de dois ou três patrocinadores. Quero chegar a 10, ampliar muito as 
parcerias do clube, porque além de gerar mais receitas, é uma chance de ativar um dos 
maiores patrimônios do Palmeiras, que são os 18 milhões de torcedores”, falou Dezembro. O 
executivo disse que está buscando no mercado patrocínios de empresas de ramos diferentes. 
“Estamos em negociações avançadas com uma marca de carros”, falou ele. 
 
O contrato da Seguros Unimed com o clube paulista é de um ano e no valor de R$ 1,3 milhão. 
O diferencial é que, pela primeira vez, um técnico estampa em seu uniforme a marca de um 
patrocinador de um time de futebol brasileiro, no caso, o técnico alviverde Muricy Ramalho, 
famoso pela sua fama de durão. “Ele vestiu a camisa tranquilamente, para apoiar o time”, 
comentou o presidente do Palmeiras, Luiz Gonzaga Belluzo, lembrando que o contrato do 
técnico com o Palmeiras também inclui o direito de uso de imagem. 
 
O contrato da Seguros Unimed com o Palmeiras também inclui o direito de usar placas de 
patrocínio no centro de treinamento do clube, exibir a marca no carrinho da maca e também 
no backdrop, além de ações de relacionamento com os torcedores palmeirenses. Com o 
patrocínio, a marca pretende ganhar mais visibilidade nacional. 
 
“Somos uma empresa do Sistema Unimed de Saúde, que sempre investiu em esporte para 
associar a imagem à prática de atividade física. Agora, precisamos criar visibilidade nacional 
para a Seguros Unimed e futebol dá um retorno muito interessante”, afirmou Rafael Moliterno 
Neto, diretor de planejamento da Seguros Unimed.  
 
A Seguros Unimed, que fechou 2009 com faturamento de R$ 720 milhões e tem 5,6 milhões 
de segurados no País, vende seguros de saúde, de vida e de previdência privada. 
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