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Time do Rio teve R$ 18,5 milhões em patrocínios e o Corinthians, R$ 59,5 milhões  
 
A conquista do Campeonato Brasileiro de 2010 pelo Fluminense foi um negócio e tanto. Pelo 
menos para os patrocinadores que já fizeram as contas para verificar a relação entre retorno e 
investimento realizado nos times neste ano. Depois do Atlético Paranaense, o "azarão" do ano 
por esse critério de análise, o tricolor foi o que entregou mais resultados às empresas 
parceiras, em termos de valor investido e nível de exposição e visibilidade das marcas. 
 
A conclusão faz parte de uma pesquisa da Trevisan Gestão do Esporte, finalizada na semana 
passada. No vermelho há tempos, com prejuízo em suas contas (R$ 29,5 milhões até 
setembro), o Fluminense teve o melhor desempenho no torneio no ano. Mas o valor 
desembolsado em patrocínio foi magro. Portanto, a aposta saiu "barata", diz Andressa Rufino, 
consultora da Trevisan. Adidas, Unimed, Ambev e Volkswagen desembolsaram, juntas, R$ 
18,5 milhões para patrocinar a equipe em 2010.  
 
A soma equivale a quase um terço dos R$ 59,5 milhões que as seis marcas parceiras do 
Corinthians, terceiro colocado no Campeonato Brasileiro (Cruzeiro é o vice-campeão), 
colocaram na equipe paulista neste ano. O fato de a diferença ser tão brutal, e da equipe 
paulista (também com prejuízo no acumulado deste ano) ter deixado a campeonato escapar, 
não faz do negócio, necessariamente, uma aposta ruim para essas empresas. 
 
"Isso é parte do jogo. O retorno sobre o investimento na área esportiva é mais do que perder 
e ganhar uma taça. Isso obviamente pesa, mas há outros aspectos que entram nesse análise", 
diz Rafael Plastina, diretor de marketing da Informídia Pesquisas Esportivas. 
 
O retorno existe quando um conjunto de variáveis se confirma, segundo especialistas em 
gestão do esportes. Nos casos do Fluminense e Corinthians, isso foi alcançado. Algumas 
dessas variáveis são: o aumento de mídia espontânea em torno do time, crescimento na 
frequência das marcas em canais formadores de opinião e a transformação de torcedores em 
consumidores ativos da marca patrocinadora - o passo mais difícil a ser dado. Nos dois 
primeiros casos, a verificação é mais simples, por meio de equipes de consultores contratados 
apenas para esmiuçar o material da mídia impressa e televisiva. É um trabalho de 
formiguinha. 
 
Nesse cálculo, há uma questão que tem sido avaliada e fez parte do estudo d Trevisan: a 
posição dos times na tabela final dos torneios importantes. "Partimos do pressuposto que 
aqueles times que estão na primeira metade da tabela do torneio tendem a ampliar a 
visibilidade para as marcas patrocinadoras", diz Andressa. Nesse caso, dois times se deram 
muito bem e outros dois podem querer apagar da memória o ano de 2010.  
 
Atlético Paranaense e Botafogo atraíram tímidos investimentos de empresas (R$ 4 milhões e 
R$ 14,1 milhões, respectivamente), mas eles estavam, até sexta-feira, na quinta e sétima 
posições da competição. Em situação bem diferente, o Flamengo, que chegou a ficar na zona 
de rebaixamento por semanas, recebeu R$ 57 milhões da Batavo, BMG, Ambev, Volkswagen e 
Olympikus - a segunda maior soma em patrocínios em 2010. Além dele, o São Paulo, que 
passou parte do torneio sem nenhum patrocinador, fechou o ano com R$ 46 milhões nos 
cofres - ele era o nono colocado na disputa até sexta-feira. Detalhe: em setembro o time 
assinou contrato de R$ 25 milhões com o banco BMG, quando a equipe já dava sinais de ter 
poucas chances de reverter a fase delicada.  
 
É um bom exemplo de como as apostas ainda seguem o histórico de força das marcas dos 
clubes tradicionais, afirma Andressa. Segundo levantamento da Trevisan, a Confederação 
Brasileira de Futebol (CBF) deve faturar cerca de R$ 184 milhões em 2010. Foram R$ 165 
milhões no ano anterior. 
 



Atualmente, o BMG é o principal patrocinador de futebol do Brasil, considerando-se os times 
das primeira e segunda divisões (ou séries A e B). De cada quatro times, ele patrocina um. A 
Hypermarcas tem participação de 10% - de cada dez clubes, ele apoia um. 
 
Entre os setores da economia, os bancos, as indústrias de bebidas e as empresas de 
assistência médica são as que mais gastam com o esporte, nessa ordem. Entre os 49 
patrocinadores da série A, 21 são marcas com atuação nacional. "Estamos numa fase de 
transição", diz Plastina, da Informídia. "Antigos patrocinadores, como LG e Petrobras, estão 
investindo menos e outras marcas, como seguradoras, apareceram". 
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