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MARKETING

Tim fecha patrocínio na camisa do Flamengo
e lançará produtos licenciados com o clube
A marca da operadora de telefonia móvel será estampada no número
da camisa do clube carioca, que conta com a principal estrela do futebol
brasileiro no momento, o meia-atacante Ronaldinho Gaúcho. Além do
uniforme de jogo, a Tim marca presença nas camisas de treino e em
peças publicitárias no Centro de Treinamento do Flamengo. O contrato
da companhia com o clube vai até o final de 2014.

INTERNET

Investidor do Facebook vê saída
dos fundadores como alerta
Yuri Milner, que investiu centenas de milhões de dólares no Facebook,
Zynga e Groupon, afirmou que a saída de fundadores de companhias
deveria ser considerada como um sinal para os investidores fazerem
o mesmo. Milner, presidente-executivo da russa Digital Sky Technologies
(DST), comprou participação de 2% no Facebook por US$ 200 milhões
em 2009, algo que foi considerado exagero na época.
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O Itaú quer reforçar sua marca
no Brasil e tornar-se referência
de instituição financeira na
América Latina. Um dos cami-
nhos seguidos pelo banco é o
patrocínio ao esporte, a exem-
plo do que também faz o espa-
nhol Santander. O Itaú divul-
gou ontem seu apoio ao Masters
Tour, torneio de tênis disputado
em duplas que permite aos
amadores jogarem com ex-
atletas. “Nossa marca estará em

camisetas, quadras e outros
materiais de divulgação”, diz
Fernando Chacon, diretor de
marketing do Itaú.

O apoio ao tênis havia acon-
tecido anteriormente, nas déca-
das de 1970 e 1980, e foi retoma-
do em 2009 com a Copa Escolar
e Universitária de Tênis e a Copa
Itaú de Tênis. Outras competi-
ções que acontecem no Brasil,
como o Santos Brasil Tennis
Open e o Tretrapak Open de
Tennis, também recebem in-
centivo do banco.

No exterior, a instituição fi-

nanceira patrocina o Sony
Ericsson Open, torneio de tênis
realizado em Miami, nos Esta-
dos Unidos. “Queremos ampliar
o conhecimento da nossa marca
fora do país e esse tipo de divul-
gação é bastante positiva para
nossa imagem”, diz Chacon.
Neste sentido, outras ações se-
rão trabalhadas neste ano. “Va-
mos patrocinar alguns jogos da
seleção brasileira de futebol no
exterior e temos uma campanha
publicitária em circulação desde
janeiro com personalidades sul-
americanas”, afirma.

Futebol
Além do tênis, o Itaú tem in-
vestimento contínuo há mais
de 20 anos no futebol. “Apoia-
mos financeiramente a trans-
missão de competições nacio-
nais e somos patrocinadores
oficiais da seleção brasileira de
futebol em todas as suas cate-
gorias”, diz o executivo. Ape-
sar da estratégia de patrocinar
esportes, o banco ainda não
tem planos de investir em mo-
dalidades que estarão presentes
nos Jogos Olímpicos que acon-
tecerão no Brasil em 2016. ■

Banco Itaú aposta em torneios de
tênis e de futebol para reforçar marca
Instituição financeira já patrocina a seleção brasileira e vai apoiar o Master Tour, que une amadores e ex-atletas

Fernando
Chacon,
diretor de
marketing:
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para a imagem
do Itaú
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