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Única marca de bolas 100% nacional, a Penalty chega aos 41 anos com 42% de participação 
no mercado, depois de driblar concorrentes como Chuteiras Olé e Camisas Atleta, famosas na 
década de 70, quando foram criadas. 
 
A marca, que pertence ao Grupo Cambuci, está investindo R$ 30 milhões este ano em 
marketing e publicidade. Depois de um projeto de branding que redesenhou o logotipo e 
definiu o novo posicionamento, adotou a assinatura “Penalty. Ginga Brasil”. 
 
A identidade visual reforça a brasilidade e será o diferencial da Penalty para o mercado 
externo, como faz a Havaianas. “Assumimos isso, apesar de muita gente no mercado achar 
que a marca era uma licença internacional, nossa brasilidade será divulgada no comercial e 
nas peças da campanha publicitária”, comentou o fundador e presidente da Penalty, Roberto 
Estefano. 
 
O conceito de brasilidade foi desenvolvido pela Oz Design, do criativo Ronald Kapaz, e traduz 
uma visão renovada de mundo. Para chegar ao reposicionamento, foi realizada uma imersão 
no mercado, com entrevistas a varejistas e consumidores, focus groups, muita pesquisa e 
planejamento, num processo iniciado em 2008. “A marca passou a ser entendida como a 
expressão da cultura brasileira do futebol, o esporte mais universalizado e simbólico. Como a 
ginga e o drible inerentes ao esporte canarinho, a Penalty abraçou uma nova estética, mais 
curvelínea, com balanço, sem perder a performance, aproveitando-se da relação emocional 
com o público”, disse Kapaz. 
 
Patrocinadora oficial de clubes como Vasco e Ceará e os internacionais Vélez Sarsfield, 
Gimnasia y Esgrima la Plata, a Penalty sempre se aproveitou do apelo emocional e manterá o 
laço ainda mais forte. 
 
Recentemente, participou da ação do Vasco da Gama no movimento “Eu abro mão”, no 
lançamento da camisa 3 do time carioca, que levou 1.923 pessoas ao estádio São Januário, no 
Rio de Janeiro, revivendo um marco da história do futebol no Brasil: a recusa do time carioca 
em demitir seus jogadores negros, mulatos e de origem pobre, no início dos anos 20. 
 
A necessidade de mudanças também é fruto de benchmark. “Detectamos, há um ano e meio, 
que a logomarca e o tipo de letra estavam antiquados e que valia a pena rever nossas linhas, 
preços, canais de distribuição, entre outros aspectos”, comentou Estefano. 
 
Agora, com a linha de produtos reformulada, o foco é a expansão no mercado internacional, 
além de nos 20 países em que está presente.  
Mercado 
 
Sem registrar perda de market share, já que cresceu 12% em 2010, como afirmou Estefano, a 
mudança antecipa-se à Copa do Mundo, de 2014, e aos Jogos Olímpicos de 2016. “Decidimos 
incorporar o valor de ser a única marca de bola de futebol brasileira e explorá-lo na marca e 
produtos”, disse o executivo. 
 
Mesmo com a repercussão negativa da Jabulani na última Copa, o executivo não se diz 
assustado. “Foi a primeira vez, em 40 anos neste segmento, que eu vi todo mundo tratando a 
bola pelo nome ‘Jabulani’. Isso é o que qualquer empresa almeja como marca”. 
 
Rumo a esse desafio, a perspectiva é manter o ritmo de crescimento de 15% ao ano, com a 
receita equilibrada, sendo um terço em bolas, outro em calçados e o restante em confecções e 
equipamentos. 
 
Para tanto, a companhia segue um planejamento estratégico que adotou os esportes de bola 
com pé como futebol, futsal, society, futevôlei e a venda de bolas para a faixa etária dos oito 
aos 25 anos de idade como primordiais. 



 
Com concentração do consumo nas classes B e C, o reposicionamento da marca será notado 
nas vitrines e material de ponto de venda, além dos patrocínios e num conjunto de ações que 
elevou em 50% o valor de investimentos em comunicação para o ano. 
 
Campanha 
 
A Z+ criou um filme de 60 segundos e com desdobramentos para o ambiente de web, 
conduzido pela Lattitud. O comercial, que será veiculado em outros países da América Latina, 
segue o conceito desenvolvido pela Oz Design, e foi produzido pela Conspiração Filmes, com 
direção de Andrucha Waddington. O filme já está sendo veiculado nos canais Multishow e 
SporTV, nos quais a marca voltou a ser uma das patrocinadoras do pacote de futebol. 
 
Fonte: Propmark, São Paulo, 6 jun. 2011, p. 27.  


