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Acordo inclui a exibição da marca em backdrops, placas no estádio do Canindé, assinatura das 
mídias do time e materiais em PDV 
 
A Brahma anunciou na manhã desta querta-feira (5) parceria de dois anos com a Associação 
Portuguesa de Desportos. O acordo inclui a exibição da marca em backdrops, placas no estádio 
do Canindé, assinatura das mídias do time e materiais em PDV. “A parceria é muito boa para 
os dois lados. Nosso patrocínio tem como base em três pilares: apoio ao Clube, estar junto da 
torcida e respeitar e divulgar nosso posicionamento de responsabilidade social estimulando o 
alerta “se beber não dirija”, afirmou Rafael Pulcinelli, gerente de Marketing de futebol da 
AmBev. 
 
O investimento direcionado à parceria com o Clube não foi revelado. Além da Brahma (marca 
que também é patrocinadora oficial da Copa do Mundo da FIFA), patrocinam a Portuguesa as 
empresas Penalty (responsável pelas camisas do time), Banco Banif, Votorantim (por meio da 
marca Votomassa) e a Academia K2. “Estamos imensamente satisfeitos com as nossas 
parcerias. Este ano, também estamos com o projeto de R$ 80 milhões para reformar o 
Canindé com o apoio da Votorantim”, disse Manuel da Conceição Ferreira, presidente da 
Associação Portuguesa de Desportos. 
 
Para 2010, uma das novidades do Clube é a web TV luso, realizada em parceria com a 
produtora Mirage Filmes. De acordo com Fábio Porto, gerente de Marketing da Portuguesa, o 
projeto terá, provavelmente, parcerias comerciais com as marcas patrocinadoras do time.  
 
“Estamos numa fase de prospectar parceiros comerciais.  Acreditamos que dentro de um mês 
a TV esteja disponível na página oficial do Clube”, explicou Porto, acrescentando que a 
produtora terá uma equipe exclusiva para cobrir todos os eventos esportivos da Portuguesa e 
atualizar o conteúdo da mídia. 
  
“Poucos times detém uma mídia como essa. Em 2010, nosso Clube estará mais moderno e 
interativo”, destacou  o presidente da Associação 
 
Fonte: Propmark, São Paulo, 10 maio 2010, p. 6.  


