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“Atrelar sua marca ao esporte  
é vender sonho e saúde”
Ex-jogador e comentarista da Rede Globo, Caio Ribeiro elogia os clubes brasileiros que conseguiram fazer parcerias 
de marketing e trazer craques do exterior, mas critica a falta de apoio das empresas a outras modalidades
Bruno Borin

Meio & Mensagem — Qual sua opinião sobre a publicidade 
brasileira?
Caio Ribeiro — Acho que o Brasil, em algumas áreas, se não 
for o melhor, está com certeza entre os três melhores do 
mundo. E vejo que a publicidade, o segmento de propaganda 
e marketing, está muito atrelado ao esporte. Cada vez mais 
vemos o esporte sabendo criar novas receitas por meio de 
contratos de patrocínios. Estamos muito bem representados 
fora do esporte, pois temos grandes agências e grandes 
publicitários. E isso é fundamental atualmente, pois tudo é 
imagem. Não acho que você tenha de vender alguma coisa 
diferente do que você seja, mas faz parte ter uma imagem 
bacana dentro da construção de um projeto de carreira que 
você queira seguir.

M&M — Você já foi influenciado por alguma propaganda?
Caio — Existem algumas propagandas que fizeram parte 
da minha vida. Quando eu era pequeno, adorava as 
propagandas da Coca-Cola, achava o máximo. Algumas 
foram supermarcantes, como a do cachorrinho da Cofap 
(campanha criada pela então W/Brasil). Elas entram 
e ficam na nossa memória. Agora, nunca influenciaram 
o meu modo de ser ou mudaram a minha pessoa. É mais 
uma admiração que tenho em relação à construção da 
propaganda mesmo. 

M&M — Como você enxerga a relação do esporte com a 
propaganda?
Caio — Eu vejo o futebol de uma maneira um pouquinho 
diferente. É um mercado que os clubes estão procu-
rando entender e saber explorar há alguns poucos 
anos. O futebol movimenta muito dinheiro e, durante 
muito tempo, os clubes viveram da venda e compra de 
jogadores. De uns três, quatro anos para cá, foi que eles 
finalmente conseguiram criar novas receitas e muitas 
delas passam pelo departamento de marketing. Acho 
que os clubes finalmente entenderam isso, consegui-
ram fazer parcerias e trazer jogadores que dificilmente 
jogariam aqui — como o Ronaldo, o Fred, o Roberto 
Carlos. O Neymar ter ficado no Santos (no ano passado 
o jogador recebeu uma proposta milionária do clube 
inglês Chelsea), por exemplo, é um exemplo típico da 
ação de marketing em cima do futebol: é um jogador 
que teve uma supervalorização, pretendido por um dos 
maiores clubes do mundo, e que se tornaria inviável de 
ficar aqui se não fossem as parcerias por meio de ações 
de marketing. As marcas entenderam que a exposição 
delas em um produto — no caso o Neymar e o Santos — 
jovem, irreverente e carismático talvez fosse dar muito 
mais visibilidade do que fazer uma propaganda. Então, 
acho que finalmente o futebol começou a entender e se 
movimentar nesse sentido.

M&M — O que acha dessas marcas que se envolvem com o 
esporte?

Caio — Atrelar sua marca ao esporte é vender sonho e saú-
de. Você está falando para as pessoas que fazer esporte 
significa não ficar enfurnado em casa o dia inteiro, não 
se envolver com drogas e ter uma atividade física que 
vai deixá-las mais saudáveis para tocarem a vida. Acho 
muito bacana essas ações, mas também seria muito legal 
se grandes marcas partissem — até porque vamos sediar 
uma Olímpiada — para outros esportes, que talvez não 
tenham tanta visibilidade, tanto apoio financeiro, mas 
são tão importantes quanto o futebol. 

seleção argentina. A Quilmes fez ótimas propagandas nos 
dois últimos mundiais (2006 e 2010). Não adianta fazer 
uma ação se não souber como é o ambiente. Em época de 
Copa do Mundo, você está falando de países, patriotismo. A 
Quilmes fez algumas campanhas publicitárias maravilhosas, 
que arrepiam e entram na sua cabeça. Na hora em que eu 
penso em Quilmes — mesmo nunca tendo tomado uma 
cerveja da marca — eu penso em patriotismo, superação e 
acaba se tornando uma marca simpática. Então, acho que 
fixa muito, dependendo da forma como ela é construída.

M&M — Você já participou de alguma campanha?
Caio — Como na Globo o esporte está atrelado ao jornalis-
mo — e a emissora entende ser conflitante relacioná-lo à 
publicidade — eu não posso participar de propagandas, 
só fazer ações pontuais (Caio irá comentar, pela pri-
meira vez, um jogo da seleção brasileira, que enfrenta 
a França, em amistoso, nesta quarta-feira). O McDia 
Feliz do McDonald’s, por exemplo, eu já fiz muitas vezes, 
mas só porque é um evento beneficente.
 
M&M — Mas, se pudesse, participaria ?
Caio — Eu procuro ter muito cuidado com a minha ima-
gem. Ao fazer uma campanha publicitária não se pode só 
pensar no dinheiro, você tem de saber que está atrelando 
sua imagem a uma marca. Precisa estudar um pouco, 
saber como é essa marca, qual o público que ela pretende 
atingir, como o mercado e as pessoas veem essa marca. 
Enfim, tem de tomar muito cuidado. Eu faria campanhas 
publicitárias com o maior prazer, mas desde que fosse 
uma coisa saudável, que acrescentasse alguma coisa, não 
só pelo lado financeiro. 

M&M — No ano passado vimos como o Mundial atraiu todo o 
tipo de anunciante. Como a publicidade vai se portar com a 
próxima Copa acontecendo no Brasil? Será desgastante para 
o consumidor ver tantos produtos atrelados ao campeonato?
Caio — As pessoas que trabalham nas agências de propagan-
da, no departamento de criação, são muito competentes. 
Tem público para todos os produtos — desde o mais chique 
ao mais simples, da pessoa com maior poder aquisitivo ao 
menor. O mundo é consumista, não adianta achar que não, 
e vamos continuar consumindo a partir do momento que 
tivermos condição para isso. O que muda nesses próximos 
quatro anos é que estaremos na crista da onda, o mundo 
vai estar olhando para o Brasil de uma maneira diferente. 
Passou da hora de nos organizarmos como País, em todos 
os sentidos: da imagem que queremos passar para fora, 
da infraestrutura e também do poder de investimento que 
teremos aqui dentro. Eu não vejo uma superexposição do 
lado negativo, acho que só depende da gente. Não adianta 
reclamar. Se já sabemos dos problemas, temos três anos 
para mudar isso, arregaçar as mangas e fazer um grande 
evento esportivo. Você pode aceitar sua realidade ou fazer 
alguma coisa para mudar.

Para Caio Ribeiro, marcas deveriam partir também para esportes 
com menos visibilidade e apoio financeiro 
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M&M — E quanto à associação entre esporte e marcas de 
cerveja, por exemplo?
Caio — Eu não vejo problema, sinceramente, na bebida 
atrelada ao esporte. Eu acho que é importante essa mis-
tura da paixão com a bebida. É importante você tirar a 
bebida do estádio, proibir a bebida nos entornos — porque 
ali você sabe que pode gerar um resultado ruim, uma 
violência. Agora, eu não vejo futebol como um esporte 
diferente dos outros segmentos. Se um médico bebe, o pu-
blicitário bebe, saem, se divertem, o (jogador de) futebol 
também tem de se divertir, não vejo problema nenhum.

M&M — Tem alguma campanha de que você goste espe-
cialmente?
Caio — Eu gosto muito das propagandas envolvendo a 

MM 1445 sapodefora.indd   38 3/2/2011   18:04:32

ISIEmergingMarketsPDF br-espmclipping from 200.198.121.122 on 2011-02-09 10:35:54 EST. DownloadPDF.

Downloaded by br-espmclipping from 200.198.121.122 at 2011-02-09 10:35:54 EST. ISI Emerging Markets.

Text Box
Foto 

Text Box
Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 32, n. 1445, p. 38, 7 fev. 2011.




