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Na semana passada, as estreias 
de Ronaldinho, no Flamengo, e 
Rivaldo, no São Paulo, motivaram 
a Visa a firmar acordos pontuais de 
patrocínio. Estima-se que a empre-
sa pagou R$ 600 mil a cada um dos 
clubes. A estratégia foi a mesma 
utilizada anteriormente, nas pri-
meiras partidas de Ronaldo (pelo 
Corinthians) e Robinho (Santos).

No momento do ápice de expo-
sição da marca, quando Rivaldo fez 
um gol, o novo camisa 10 do time 
paulistano repetiu a sua comemo-
ração característica: cobriu o rosto 
com a camisa do time, escondendo 
a logomarca da líder mundial em 
cartões de crédito. Em vez do 
Go Visa, foi o umbigo do craque 

Nó tático
Na estreia de Rivaldo, a estratégia da Visa derrapou  
no momento em que o craque escondeu o patrocinador 
Jonas Furtado

Rivaldo e o São Paulo: tendência é lotear a camisa

“Nos anos 80, a as-
sociação entre Co-
rinthians e Kalunga 
era tão forte que, 
quando a empresa 
abriu suas lojas de 
varejo, pôde inves-
tir pouco em mídia 
de divulgação.”

S ó c i o  d a 
TWRAmericas , 
que desenvolve 
estudos relacionados ao tema, 
o inglês radicado no Brasil Tim 
Lucas considera o patrocínio de 
curto prazo interessante para 
certas empresas e em situações 
específicas. Mas alerta que o po-
tencial máximo de engajamento 
dos torcedores com uma marca só 
é alcançado em acordos longevos. 

“É possível que a desconfian-
ça dos torcedores em relação a 
jogadores que beijam o escudo 
de seus times numa semana e, na 
seguinte, estão em outras equi-
pes, se estenda a patrocinadores 
que não demonstrem fidelidade 
ou respeito pela camisa e pelos 
fãs do clube”, analisa Lucas, 
antes de fazer, com uma pitada 
do típico humor britânico, uma 
ressalva. “A maioria dos gerentes 
de marca permanece no cargo 
por tanto tempo quanto o Ro-
binho fica em um time. Até por 
isso procuram soluções de curto 
prazo, em vez de buscar ações de 
engajamento a longo prazo e com 
diferentes públicos.” 
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que ganhou as capas dos jornais. 
Escancarou-se, dessa forma, os 
riscos do patrocínio de um jogo só. 
Para Eduardo Morato, sócio-dire-
tor da Off Field, especializada em 
marketing esportivo, ações como 
a da Visa geram grande exposição 
momentânea, mas não rendem 
às marcas um relacionamento fiel 
com o consumidor. 

“Daqui a um tempo, a ação 
será esquecida. São iniciativas 
sazonais, adotadas por clubes que 
não têm um relacionamento longo 
com uma empresa”, afirma Mora-
to, que também cita um exemplo 
oposto em que o futebol foi uma 
poderosa ferramenta na estratégia 
de crescimento de uma empresa. 

Se no histórico recente a se-
leção brasileira tem levado ampla 
vantagem sobre a Argentina den-
tro das quatro linhas, fora delas é 
preciso reconhecer a criatividade 
dos hermanos em um case único. 

Em 2010, o Banco Hipote-
cario fechou um acordo para 
patrocinar o Racing Club, de 
Avellaneda, que, no país, só 
perde em popularidade para os 
gigantes portenhos Boca Juniors 
e River Plate. O banco não só 
abriu mão de exibir a sua marca 
no uniforme do clube, como 
construiu, a partir dessa atitude, 

O exemplo argentino
o conceito de toda a comunica-
ção relacionada à parceria.

“Nós devolvemos a camisa à 
torcida”, foi o slogan trabalhado 
para a ativação do patrocínio, 
ressaltando o fato dos hinchas 
do Racing poderem se orgulhar 
de vestir o seu “manto” em sua 
forma mais tradicional. Meses 
depois, o Hipotecario promoveu 
um concurso para a torcida es-
colher a frase que gostaria de ver 
no uniforme, a partir da palavra 
dueño (proprietário), o mote do 
banco patrocinador. “Dueño de 
una Pasión”, foi a frase escolhida.

com o consumidor e não apenas 
o retorno de exposição em mídia. 
“Essas ações dependem muito da 
gestão de marketing que está nos 
clubes, e não nos anunciantes. 
É preciso controlar melhor os 
valores e atributos associados às 
marcas dos times para direcionar 
as parcerias”, pondera. 

Pontuais ou longevos, exclu-
sivos ou múltiplos, o fato é que os 
clubes brasileiros nunca fatura-
ram tanto com a renda provinda 
dos patrocínios de uniforme. Em 
2010, segundo a Trevisan, a ex-
posição de marcas nas camisas 
rendeu mais de R$ 374 milhões 
aos times que disputaram as séries 
A e B do Campeonato Brasileiro. 

Para aproveitar o bom momen-
to e turbinar a receita, os times 
adotaram o que os consultores de 
marketing esportivo chamam de 
“loteamento” da camisa, venden-
do espaços diferentes do uniforme 
a empresas distintas. 

Um exemplo emblemático é o 
São Paulo. Em 2009, os diretores 
do clube abominavam a prática e 
ironizavam o Corinthians. Compa-
ravam o uniforme do arquirrival a 
um abadá (traje de visual poluído, 
obrigatório para quem segue os 
trios elétricos no Carnaval da 
Bahia). Dois anos depois, talvez 
nem os fãs mais ardorosos de Ivete 
Sangalo endossassem a camisa 
com a qual o time se apresentou 
na estreia de Rivaldo, tantos eram 
os logos nela estampados.  

Mudou o mundo ou mudou o 
tricolor? “Infelizmente é uma ten-
dência do mercado”, resigna-se 
Julio Casares, vice-presidente de 
marketing do São Paulo e diretor 
da TV Record. “Os malefícios 
surgirão lá na frente: os clubes 
ganharão menos com os royalties 
das vendas, porque o torcedor 
gosta do uniforme tradicional. E 
isso vai gerar atritos com os forne-
cedores do uniforme, que também 
são parceiros comerciais.” 

Outro movimento em curso 
é a concentração das marcas de-
dicadas ao futebol. Em vez de se 
associarem a apenas uma equipe, 
algumas têm optado por expor 
seus logotipos em diversos times. 
O Banco BMG tem ao menos uma 
fatia dos uniformes de sete clubes 
da Série A do futebol brasileiro. 
A TIM estampa a sua marca  em 
cinco equipes da elite. 

“Não queremos nos associar 
simplesmente a um time, e, sim, à 
paixão do torcedor pelo futebol”, 
explica Bernardo Bittencourt, 
gerente de marketing consumer 
da operadora de telefonia. Os con-
tratos entre clubes e a operadora 
têm validade de três anos – tempo 
no qual a empresa se compromete 
a desenvolver ações e produtos 
em parcerias com os times. 

A estratégia é aprovada por 
Thiago Scuro, professor do MBA 
Gestão e Marketing Esportivo 
da Trevisan Escola de Negócios. 
As empresas precisariam, diz 
Scuro, buscar a comunicação 
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