
Com 42% de participação no 
mercado de bolas, especial-
mente as de futebol, a Penalty 
é a única marca 100% nacio-

nal a atingir 41 anos com o espírito jo-
vem e cheia de projetos para os próxi-
mos anos. Criada em 1970 por Roberto 
Estefano, a marca pertence ao Grupo 
Cambuci, que emprega, só no Brasil, 
aproximadamente três mil funcioná-
rios. Foi driblando craques da época 
de sua fundação como a Bola Drible, 
Chuteiras Olé e Camisas Atleta, que a 
empresa criou uma história sólida e de 
compromentimento com o esporte no 
País. Tanto que, já em 1979, a Cambuci 
tinha parceria com a Confederação 
Brasileira de Futebol de Salão (CBFS). 

O presidente da companhia, Roberto 
Estefano, investiu R$30 milhões em ma-
rketing e publicidade, depois de um 
projeto de branding que definiu o novo 
posicionamento e redesenho da marca 
que, agora, leva a assinatura "Penalty. 
Ginga Brasil". O conceito foi desenvol-
vido pela Oz Design, do criativo Ronald A ut
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C&N - Qual a faixa etária em que os 
produtos da Penalty têm maior visibi-
lidade comercial no País? 
Roberto: A faixa etária é muito ampla 
porque no futebol não existem limites 
de idade ou classe social, mas, basica-
mente, o nosso target vai dos oito aos 
25 anos. É muito diversificado, pois 
em uma quadra de society, por exem-
plo, você pode ter pessoas da classe A, 
B, C e D juntos. Mas, obviamente, que 
a concentração de consumo está nas 
classes B e C. 

C&N - Como estão configuradas as ex-
portações da Penalty e a sua atuação 
nos mercados internacionais? 
Roberto: Temos operação própria no 
Chile, Argentina, estamos montan-
do na Espanha, e exportamos para 16 
países. Do Brasil, fica inviável exportar 
com o dólar no patamar atual, então 
temos os nossos produtos produzi-
dos e distribuídos na Ásia. Possuímos 
fornecedores no Vietnã, na China, 
Indonésia, Taiwan. Nós desenvolve-
mos os produtos no Brasil, enviamos 
as fichas técnicas, recebemos mode-
los, checamos qualidade e especifica-
ções antes de produzir e despachar as 
quantidades para os países. Nos locais 
em que mantemos operação própria, 
há mais controle, não via loja, mas cui-
damos da distribuição e vendas locais, 
com escritório e equipe administra-
tiva, além de depósitos e distribuição 
direta, sem margens terceirizadas. 

C&N - Qual a representatividade do 
mercado externo na receita total da 
companhia? 
Roberto: Em média, representa 15% do 
faturamento anual de R$250 milhões, 
sendo que o Brasil é o grande mercado, 
mas estamos realizando um trabalho 
forte para expandir mercados em ou-
tros países. A perspectiva é crescermos 
15% em 2011. 

C&N - Com o reposicionamento, qual a 
meta para o mercado exterior? E quais 
são os países estratégicos para a marca? 
Roberto: Não temos ainda definido, 
mas o potencial dos países é grande. 

Com isso, estamos correndo e traba-
lhando na medida do possível. Não dá 
para triplicar o faturamento em dois 
anos porque não depende só de toda 
a estrutura que precisamos montar, 
mas também de capital de giro. Então, 
focamos a Argentina e a Espanha, que 
é nossa porta de entrada na Europa. O 
Chile é um país pequeno, tem um limi-
te de vendas conhecido. 

C&N - Além de investir nos 
patrocínios esportivos, como a 
Penalty disputa a participação de 
novos consumidores? 
Roberto: Estamos fazendo um tra-
balho forte nos produtos com visual 
diferente, qualidade, posicionamento 
de preço competitivo dentro do re-
sultado entregue e estamos próximo 
aos principais clientes, fornecendo 
vitrines e material de ponto de ven-
da, mais patrocínios de jogadores e 
campanha com uma emissora de TV. É 
um conjunto de ações que sustenta o 
nosso crescimento em 2011. Ao todo, 
vamos investir R$30 milhões em ma-
rketing no lançamento da marca nova. 
Aumentamos em 50% o valor de inves-
timentos em comuniacação este ano. 

C&N - Com a nova identidade visual 
definida, que tipo de ações de vendas 
podemos esperar da Penalty daqui em 
diante? 
Roberto: O consumidor verá uma mar-
ca e produtos modernos, diferentes da 
concorrência. Nos pontos de venda, 
teremos novos materiais, móveis elabo-
rados para exposição dos produtos, as 
embalagens, especialmente desenha-
das em verde e branco, reforçam que 
somos a única marca brasileira no seg-
mento de bolas e esportes com pé. Isso 
ficará evidente com os nossos produtos 
expostos, teremos destaque. 

C&N - A nova identidade visual refor-
ça a brasilidade. Esse será o diferencial 
da Penalty para o mercado externo, 
como faz a Havaianas? 
Roberto: Sim, já assumimos isso, ape-
sar de muita gente no mercado achar 
que a marca Penalty era uma licen-

ça internacional, mas é brasileira. 
Assumimos essa brasilidade que, inclu-
sive, será divulgada no comercial e nas 
peças da campanha publicitária. 

C&N - Vocês pretendem disputar 
market share em países emergentes 
e fortes na indústria calçadista, como 
a China? 
Roberto: Ainda não. Na Ásia, o único 
lugar, por enquanto, em que estamos 
presentes é no Japão, por meio de um 
parceiro de 20 anos, licenciado de nos-
sa marca, que produz internamente e A ut
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Kapaz e traduz uma visão renovada de 
mundo, incorporada à marca. Para che-
gar ao reposicionamento, profissionais 

de marketing e publicidade realiza-
ram uma imersão no mercado, por 
meio de entrevistas com varejistas e 
consumidores, focus groups, muita 
pesquisa e planejamento, um pro-
cesso iniciado em 2008. 

A marca passou a ser entendida 
como a expressão da cultura brasi-
leira do futebol. Como a ginga e o 
drible são símbolos do esporte ca-
narinho, a Penalty abraçou de vez a 

defesa do futebol arte, aproveitando-
se da relação emocional com o público. 

Apelo que a Penalty sempre conside-
rou já que, atualmente, é patrocinadora 
oficial dos clubes Vasco, Ceará, Náutico, 
Portuguesa, Remo, Santa Cruz e Vitória, 
e dos internacionais Vélez Sarsfield, 
Gimnasia y Esgrima la Plata e Talleres de 
Córdoba, da Argentina, Everton do Chile, 
Defensor do Uruguai e Amiral do Canadá. 
A marca também investe na ligas nacional 
e espanhola de futsal e em atletas como 
Fernandão, pivô da seleção espanhola e 
do Barcelona, e Ciço que defende a cami-
sa da seleção brasileira e integra o Inter 
Movistar espanhol. 

A atuação da companhia esten-
de-se às vertentes social e artística. 
Recentemente, participou da ação do 
Vasco da Gama no movimento "Eu abro 
mão", no lançamento da camisa n° 3 do 
time carioca que levou 1.923 pessoas a 
estamparem as suas mãos nos muros do 
estádio São Januário, no Rio de Janeiro, 
revivendo um marco da história do fute-
bol no Brasil: a recusa do time em demi-

tir os seus jogadores negros, mulatos e de 
origem pobre, no início dos anos 1920. 

Agora, com nova logomarca, a Penalty 
anuncia a reformulação de sua linha de 
produtos e foco no mercado internacio-
nal, para expandir as suas operações além 
dos 20 países em que já está presente, por 
meio de um planejamento estratégico au-
dacioso, fruto do exercício de benchmark 
que Estefano detalha em entrevista con-
cedida à Gestão&Negócios. 

Gestão&Negócios - Quais as expectati-
vas dos consumidores que motivaram o 
reposicionamento da marca? 
Roberto Estefano - Detectamos, há um 
ano e meio, que a logomarca e o tipo 
de letra estavam antiquados e come-
çamos um trabalho de modernização. 
Paralelamente, identificamos em um 
estudo que valia a pena, não só a moder-
nização visual, como também, um repo-
sicionamento de nossas linhas de produ-
tos. A nova marca foi definida em cima 
de um planejamento de alegria, contras-
te, com temas que foram transmitidos ao 
design e cores, e alinhados ou integrados 
a esta mensagem. Temos uma nova esté-
tica, mais curvilínea, com balanço, sem 
perder a performance. Junto a isso, fize-
mos o reposicionamento de produtos, de 
faixas de preços, canais de distribuição, 
entre outros aspectos. 

C&N - De alguma maneira, o reposi-
cionamento surgiu da necessidade de 
recuperar participação de mercado? 
Roberto: Não tivemos perda de mer-
cado, ao contrário, crescemos 12% em 
2010. O reposicionamento foi pensa-

do à frente, para a Copa do Mundo em 
2014 e os Jogos Olímpicos em 2016. A 
Penalty é a única marca de bola de fu-
tebol brasileira. Decidimos incorporar 
esse valor e explorá-lo nos produtos, 
prevendo um crescimento acelerado e 
margens diferenciadas. 

C&N - A Adidas anunciou este ano um 
reposicionamento global. A experiência 
atual da Penalty reflete benchmark? 
Roberto: O reposicionamento é fruto 
do nosso olhar constante para o mer-
cado que muda muito rápido. Se você 
não acompanha, fica para trás. Eu des-
conheço a íntegra do reposicionamento 
da Adidas, mas sei que isso já foi feito no 
passado, quando trocou a sua logomarca 
e criou as três riscas, há mais de 10 anos. 
É uma coisa constante nesse mercado. 

C&N - Em que segmento a Penalty re-
gistra maior faturamento atualmente? 
Roberto: Temos a receita bem equilibra-
da, mais ou menos um terço em bolas, 
um terço em calçados e o restante em 
confecções e equipamentos. Esse é nos-
so diferencial de mercado, não temos 
dependência financeira de uma linha es-
pecífica de produto. O faturamento é ho-
mogêneo e não corremos riscos de sofrer 
com um segmento que esteja pior. 

C&N - Quais são os públicos estraté-
gicos da Penalty? Como isso interfere 
nos negócios da empresa? 
Roberto: No planejamento estratégico, 
adotamos os esportes de bola com pé, 
ou seja, estamos presente no futebol, 
futsal, society, futevôlei e vendas de bo-
las, pois somos líderes do mercado na-
cional. Esses são os dois segmentos em 
que estamos nos posicionando e parti-
cipando fortemente no mercado. 

C&N - A Penalty investirá em outras ati-
vidades esportivas? 
Roberto: Investiremos em bolas, pois so-
mos uma das marcas mais prestigiadas do 
mundo, com produtos de alto rendimento 
e itens para todos os segmentos, de han-
debol a futevôlei, incluindo beach soc-
cer, rugby e futebol americano. A ut
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fatura US$10 milhões por ano. 

C&N - Qual o termômetro da marca 
para medir a fidelidade dos consumi-
dores de artigos ligados a esporte? 
Roberto: Somos a única fábrica pro-
fissional e nacional de bolas, então, a 
Liga de Basquete, Futsal, Handebol, 
todas usam os nossos produtos. 
Campeonatos no Uruguai usam a nos-
sa bola pelo reconhecido desempenho 
técnico e qualidade. Temos os consu-
midores fiéis à marca e ao produto e 
sempre estamos inovando para melho-

rar o desempenho técnico da bola. O 
nosso cliente de bola é cativo, temos 
42% de participação nesse mercado. 
O projeto atual de reposicionamento 
ajudará a trazer novos consumidores 
para a marca, uma vez que, além de 
bolas, temos unidades e linhas de cal-
çados, roupas e equipamentos. 

C&N - A tecnologia e design são atri-
butos para os jovens, mas os idosos 
gostam dos produtos Penalty. Qual a 
visão da marca para atender a todos 
os targets? 
Roberto: Temos cinco linhas de pro-
dutos, de bolas a calçados, para alcan-
çar cada target. A linha Brasil 70, por 
exemplo, é a mais tradicional, atende 
ao público mais antigo e há linhas para 
outros perfis e faixas etárias na base da 
pirâmide. A preocupação com a no-
va identidade visual era não perder o 
público tradicional. O mercado todo 
é muito competitivo. Com a Copa do 
Mundo em 2014, apesar da maioria das 
marcas mundiais de artigos esportivos 
estarem presentes no mercado brasilei-
ro, ainda há aquelas que querem parti-
cipar da festa. Estamos trabalhando pa-
ra acompanhar o crescimento do País 
nos próximos seis anos, em que não só 
o futebol, mas as Olimpíadas e o espor-
te em geral, estarão na mídia. Na verda-
de, já estão agora. 

C&N - A Penalty tem planos para 
os Jogos Olímpicos 2016 e a Copa 
do Mundo 2014? 
Roberto: A briga com os players inter-
nacionais é forte, mas temos um pla-
nejamento para estarmos presentes, 
de alguma maneira, tanto na Copa 
do Mundo quanto nas Olimpíadas, 
em 2016. O fato de ser a única mar-
ca brasileira de futebol, nos dá uma 
abertura e possibilidade muito grande 
dentro do País para fazer uma porção 
de coisas diferentes. Normalmente, 
quem domina esses eventos são duas 
marcas e existem proteções ao redor 
dos estádios em que não se pode fazer 
nada porque é domínio da Fifa, mas 
vamos desenvolver algo para partici-
par da festa. 

C&N - A repercussão negativa da 
Jabulani na última Copa não abre es-
paço para a Penalty ser a bola oficial 
no próximo mundial? 
Roberto: A despeito do desempenho, a 
Adidas nunca vendeu tanta bola como 
na última Copa com a Jabulani, inde-
pendentemente se ela era do gosto do 
jogador. 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 alme-
ja como marca. Não posso revelar o 
que estamos preparando nesse sentido 
porque temos um planejamento estra-
tégico, mas tem muita coisa a caminho 
para participar do evento. 

C&N - As peças publicitárias da nova 
campanha serão veiculadas em outros 
países da América Latina? 
Roberto: Provavelmente sim. A ideia 
é levar o comercial de TV para outros 
países, porque traduz uma visão de 
latinidade da marca. A nossa equipe 
está trabalhando para definir as estra-
tégias de comunicação no exterior. A 
campanha criada pela Z+, contempla 
um filme de 60 segundos. A ação ainda 
terá um desdobramento no ambiente 
web conduzido pela Lattitud. O comer-
cial segue o conceito desenvolvido pela 
Oz Design, com a assinatura: "Penalty. 
Ginga Brasil", que foi produzido pela 
Conspiração Filmes, com direção de 
Andrucha Waddington e é um dos prin-
cipais investimentos na nova campa-
nha. O filme está sendo veiculado nos 
canais SporTv, no qual a marca voltou a 
ser uma das patrocinadoras do pacote 
de futebol, e no Multishow. 

C&N - Como os empresários podem ex-
plorar o DNA brasileiro de seus negócios 
para atuar no mercado internacional? 
Roberto: De alguma maneira, as mar-
cas no Brasil poderão participar da 
Copa do Mundo 2014. A Fifa tem oito 
ou dez patrocinadores já fechados. Mas 
há os concorrentes, que não ficam de 
fora. Porque não se aliar a uma marca 
brasileira de futebol como a Penalty? 
Tem muita coisa que dá para fazer. A ut
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Text Box
Fonte: Gestão & Negócios, São Paulo, ano 6, n. 33, p. 18-21, jul. 2011.




