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Coca-Cola, Vivo, TIM e Brahma já foram procuradas pelos clubes  
 
As negociações em torno dos contratos de "naming rights" dos estádios para a Copa de 2014 - 
em que uma marca batiza a arena com o próprio nome, em acordos milionários de longo prazo 
- caminham a passos lentos. Nos últimos seis meses, grandes marcas como Coca-Cola, Vivo, 
TIM e Brahma foram procuradas por representantes de clubes e construtoras para tratar do 
assunto.  
 
A dificuldade em se avançar sobre determinados detalhes tende a prolongar as conversas. Os 
valores anuais a serem pagos pelas empresas pelo uso do espaço são uma das questões mais 
nevrálgicas. Conforme o Valor apurou, a arena do time do Palmeiras tem as negociações mais 
avançadas, enquanto a do estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, está parada. Outra em 
banho-maria é a arena do Corinthians, que teria cogitado receber mais de R$ 300 milhões em 
"naming rights" de sua arena a ser construída, e estaria avaliando chegar a no máximo R$ 200 
milhões, a serem pagos em dez anos. 
 
Um fator novo pode dar um novo gás novo às conversas. A possibilidade de a Rede Globo citar 
o nome completo da arena em suas transmissões dos campeonatos nacionais na TV, segundo 
negociações com alguns clubes. Esse é um detalhe que pesa favoravelmente aos clubes, pois 
valoriza os acordos. A Globo informa que só se manifestará sobre o tema quando finalizar as 
conversas com os clubes. 
 
Os valores do "naming rights" de uma arena são definidos com base na série de ações que a 
empresa parceira poderá fazer no novo estádio. O "aluguel" do espaço é só um item nessa 
conta.  
 
Questões como as ações de mídia para exposição da marca dentro do estádio, as áreas dessa 
exposição, e até se a empresa terá o privilégio de ter um camarote próprio, fazem parte da 
conversa. No estádio do Beira Rio, em Porto Alegre, a "casa" do time do Internacional, a 
construtora Andrade Gutierrez negocia o patrocínio ao nome e a setores do estádio, como 
cadeiras vips e suítes. 
 
Há outra questão nem sempre conhecida: na Copa de 2014, o nome da arena não pode 
aparecer nas transmissões dos jogos. Só as marcas que possuem acordo com a Fifa tem o 
nome veiculado. "Isso tudo é bem mais complexo do que parece. A maioria dos operadores de 
estádio e dos times nunca viu um acordo de 'naming right' de clubes estrangeiros", diz o 
consultor Amir Somoggi, da BDO RCS. 
 
Há alguns exemplos de negociações pipocando no mercado. O banco BMG e o time do 
Botafogo iniciaram conversas para a venda dos "naming rights" do estádio do Engenhão por R$ 
18 milhões ao ano por dez anos. O banco achou o valor alto e a oferta caiu para R$ 12 
milhões, e ainda não foi fechada. O BMG não se manifestou.  
 
Detalhe: na maioria dos estádios brasileiros, essa verba vai para a construção da obra - sendo 
que algumas estão atrasadas, conforme comentários da Fifa. O Valor conversou com dirigentes 
de três clubes e de 90% a 95% do "naming right" vai para o bolso da construtora. Aí está 
outro nó da questão. O "naming right" tem sido dado como garantia de crédito aos bancos que 
estão emprestando às construtoras. E, por isso, esses bancos acabam tendo que avaliar se a 
marca pode ser parceira do empreendimento.  
 
A Unimed, por exemplo, teve os balanços analisados pelo Banco do Brasil, que emprestou 
recursos para a obra da construtora WTorre. A cooperativa continua na disputa e deve firmar 
alguma proposta de exposição da marca na arena do Palmeiras.  
 
Procuradas para comentar os acordos em estádios, a TIM informa que continua estudando as 
propostas de apoio e patrocínio - assim como a Coca-Cola, ao informar que naming rights "é 



uma possibilidade de investimento". A Brahma, da Ambev, confirma que foi sondada pelos 
clubes. 
 

 
A Andrade Gutierrez fez oferta para reforma do estádio Beira Rio, em Porto Alegre, em pacote 
envolvendo negociações de patrocínio 
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