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Dunga exagera nos treinos secretos e compra briga com Fifa e patrocinadores. Mas ele próprio 
não deixou de fazer publicidade  
 
Na semana passada, circulou uma piada sobre a estreia da Seleção na Copa. Nos dias que 
antecederam a partida, o técnico Dunga fez tantos treinos secretos que o futebol do Brasil 
permaneceu em segredo: sumiu dentro do campo na vitória contra a frágil Coreia do Norte por 
2 a 1. 
  

 
 
Herchcovitch (à esq.) e Dunga: exposição para o estilista e treino fechado para os 
patrocinadores 
  
Os métodos quase stalinistas de Dunga são alvo de críticas desde que o ex-capitão da 
conquista do tetra foi convidado pelo presidente da CBF, Ricardo Teixeira, para colocar ordem 
no time após o fiasco na Copa de 2006. A imprensa esportiva e a torcida brasileira nunca 
pouparam o técnico por seu pragmatismo de resultados e por suas idiossincrasias fora das 
quatro linhas. 
 
Durante o Mundial,  Dunga começa a desagradar a um grupo menos barulhento que os  
amantes da Seleção, mas bem mais poderoso: a Fifa e os patrocinadores da CBF. A insistência 
de Dunga em manter os 23 jogadores em uma espécie de gulag cinco-estrelas na África do Sul 
frustrou os planos dos patrocinadores da Seleção. Todos queriam aproveitar a gigantesca 
audiência para expor suas marcas. 
 
Na segunda-feira 14, a própria Fifa se sentiu incomodada com o regime de clausura dos 
brasileiros e enviou uma reclamação à CBF. A entidade máxima do futebol queria saber por 
que nem mesmo sua própria equipe de televisão podia fazer imagens dos treinos do Brasil.  
“Não estou escondendo nada, só queremos privacidade”, disse Dunga. 
 
  



 
 
Segredo: treino fechado da semana irritou a Fifa e resultou numa reclamação formal enviada 
à CBF 
 
O curioso é que, aparentemente, propaganda pessoal pode. Dunga usou no jogo contra a 
Coreia do Norte um casaco desenhado pelo estilista Alexandre Herchcovitch. No dia seguinte, 
jornais brasileiros publicaram a foto de Herchcovitch vestindo idêntico sobretudo. Dunga, de 
forma consciente ou não, fez propaganda do estilista brasileiro. 
 
Apesar de a estratégia de Dunga não coincidir com o planejamento comercial da CBF, ele 
ganhou carta branca de Ricardo Teixeira para não deixar que se repetisse o que ocorreu na 
Alemanha, em 2006. Naquela Copa, patrocinadores da Seleção chegaram a montar tendas à 
beira do campo de treinamento do time brasileiro para levar seus convidados vips. 
 
A Nike, maior apoiadora da CBF em termos financeiros, tinha livre acesso à comissão 
técnica e aos jogadores, mesmo nos vestiários, antes e após as partidas. Essa 
liberdade desenfreada, aliada ao fato de os jogadores passarem tempo demais nos 
bares e boates, é apontada como uma das principais responsáveis pelo fracasso 
brasileiro na Copa passada.  
 
Até agora, nenhuma das empresas que apoiam a Seleção tornou pública sua insatisfação. 
 
Procuradas para comentar a falta de acesso, as patrocinadoras preferiram o silêncio. 
Internamente, já há quem ache que Dunga exagerou na dose de reclusão. “Em nenhuma 
seleção tivemos esse tipo de problema, nem na Coreia do Norte”, diz um representante da 
HBS, a empresa contratada pela Fifa desde 1999 para fazer as filmagens da Copa do Mundo. 
 
  



 
 
Loiras geladas?: para driblar a Fifa, que proibiu marcas não oficiais nos estádios, 
a Bavaria contratou 36 beldades e fez barulho 
  
A HBS gera e distribui as imagens dos jogos. Em muitos países, essas são as únicas cenas 
disponíveis da competição. Pelo acordo, a HBS teria direito a fazer entrevistas exclusivas com 
os jogadores e realizar ao menos 10 a 15 minutos de filmagem dos treinos. Dunga ignorou 
solenemente o acordo. 
 
Foi por isso que na segunda-feira 14 a Fifa fez uma reclamação à CBF. No comunicado enviado 
à entidade brasileira, a Fifa afirmou que a decisão de Dunga de impedir a entrada da HBS é 
irregular. A CBF não se pronunciou. 
 

 
  
Apesar de oficialmente não reclamar, os dez patrocinadores da Seleção Brasileira tiveram de 
alterar sua estratégia de marketing. Boa parte das empresas contratou equipes de televisão, 
fotógrafos e jornalistas para fazer uma espécie de cobertura exclusiva da equipe brasileira. 
“Em nosso site teremos informações só nossas, contratamos uma equipe para isso”, disse à 
DINHEIRO Marcel Marcondes, gerente de marketing da Brahma, pouco menos de um mês 
antes de a competição começar. Quem visita o site da cervejaria, porém, consegue apenas 
uma ou outra frase exclusiva do presidente da CBF. 
 
A Gillette, assim como a Brahma, também prometeu material exclusivo. Em vão. Em maio, os 
patrocinadores começaram a perceber que as coisas seriam diferentes do que esperavam. 
Enquanto a Seleção preparava-se para o Mundial no Centro de Treinamento do Atlético 



Paranaense, em Curitiba, diversas empresas enviaram suas equipes para conseguir as tão 
sonhadas imagens e entrevistas exclusivas. A Nestlé contratou um fotógrafo para acompanhar 
a Seleção em todos os cantos. Ele foi barrado por Dunga. A Vivo levou para Curitiba uma 
equipe de televisão inteira na esperança de oferecer um material único a seus assinantes, mas 
não conseguiu furar o bloqueio. 
 

 
  
A Fifa tem um respeito leonino por seus patrocinadores. Afinal, eles pagam a conta da festa. 
Para driblar o cerco da Fifa, a Bavaria promoveu uma criativa ação de marketing. A empresa 
contratou 36 modelos loiras  e as colocou na arquibancada no jogo entre Holanda e 
Dinamarca. As beldades estavam vestidas de laranja e com minissaias da mesma cor da 
seleção holandesa. 
 
A torcida era na verdade uma estratégia publicitária da Heineken, dona da marca Bavaria e 
concorrente da Budweiser, patrocinadora oficial da Copa – e única cervejaria, segundo a Fifa, 
com direito a aparecer  no estádio. As meninas chamaram tanto a atenção que acabaram 
sendo retiradas do estádio. Duas delas chegaram a ser presas. Era tudo o que a Bavaria 
queria: repercussão planetária. O casaco de Dunga, assinado por Herchcovitch, não brilhou 
tanto. Mas, a seu modo, ele também quebrou as regras da Fifa. 
 
Fonte: Istoé Dinheiro, 23 jun. 2010. Disponível em: 
<http://www.istoedinheiro.com.br>. Acesse em: 23 jun. 2010. 
 


