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Estratégia de pouco fôlego 
Tendência entre os grandes clubes, o loteamento do uniforme garante receitas milionárias.  
O expediente traz resultados no curto prazo, mas inibe o relacionamento mais amplo com patrocinadores

Por Jonas Furtado jfurtado@grupomm.com.br e renato Pezzotti rpezzotti@grupomm.com.br

Um dos últimos a resistir ao loteamen-
to dos espaços comerciais nos unifor-

mes de jogo, o Flamengo deve sucumbir 
à pressão por maiores receitas ainda nes-
ta semana. O departamento de marketing 
do clube carioca espera ver aprovado pe-
lo Conselho Fiscal duas novas propostas 
de patrocínio. As empresas interessadas 
são os lubrificantes Mobil e a consultoria 
imobiliária Brasil Brokers, que estampa-
riam seus logotipos no calção e nos om-
bros das camisas dos jogadores.

Caso os acordos sejam aprovados, a 
lista de parceiros com direito a uma fa-
tia da vestimenta rubro-negra aumen-
tará para seis. Já fazem parte desta lista 
TIM, banco BMG, Gillette e Duracell – as 
duas  últimas de propriedade da Procter 
& Gamble, que há duas semanas acertou 
contrato para ser a patrocinadora máster 
do time de maior torcida do País. Ao to-
do, o Flamengo arrecadará quase R$ 22 
milhões com a exposição de marcas em 
seu uniforme em 2011.

O valor é relativamente baixo, para 
quem esperava receber, no mínimo, R$ 
30 milhões apenas pela cota principal, 
que ficou vaga entre fevereiro e meados 
de agosto. A negociação de espaços me-
nores foi a saída encontrada pelo marke-
ting do clube para não ficar atrás de con-
correntes como Corinthians e São Pau-
lo, que tradicionalmente formam, jun-
to ao Flamengo, a tríade das equipes de 
futebol com os melhores contratos de 
patrocínio do futebol nacional. “Essa é 
a tendência do mercado, não tem jeito”, 
resigna-se Mauro Holzmann, diretor de 
marketing de novos projetos da Traffic, 
parceira do Flamengo na captação de 
empresas interessadas em associar su-
as marcas ao clube.

Gerente de marketing do Corinthians, 
o primeiro grande clube cujos uniformes 
têm muitos logotipos para maximizar os 
lucros, Caio Campos endossa a opinião de 
Holzmann. “Não regulamos o mercado. 
Se tenho espaço e visibilidade e o anun-
ciante tem interesse, o negócio vai acon-
tecer”, afirma. Ele não se esquece das crí-
ticas recebidas por seus pares de outros 
clubes quando o Corinthians, em 2009, 
fechou os acordos com Hypermarcas e 
Banco PanAmericano, colocando cinco 
marcas na camisa alvinegra. 

Com Ronaldinho, após seis meses sem patrocínio, o Flamengo pretende faturar R$ 22 milhões
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nhecerem o sucesso financeiro, consulto-
res de marketing esportivo alertam para 
o esgotamento deste modelo de negócio.

“Estamos no limite, em termos de va-
lores, do que pode gerar esse molde de 
patrocínio, baseado na troca de dinheiro 
por visibilidade em mídia”, afirma Thiago 
Scuro, professor do MBA Gestão e Mar-
keting Esportivo da Trevisan Escola de 
Negócios. “A oportunidade para que es-
ses contratos sejam incrementados pas-
sa pelo que chamamos de patrocínio 2.0. 
Isso significa sair apenas da visibilidade 
em mídia, como é hoje em dia, para um 
relacionamento muito mais amplo, pró-
ximo e interativo entre clube, patrocina-
dores e torcedores.”

Limites do negócio
Diretor da área de consultoria espor-

tiva da BDO, Amir Somoggi estima que o 
mercado nacional de patrocínios aos ti-
mes de futebol, que movimentou R$ 374 
milhões em 2010, tem potencial para do-
brar de tamanho nos próximos anos. Isso 
caso as ações envolvendo os clubes e seus 
parceiros entrem em um ciclo de negócios 
similar ao dos grandes centros europeus 
ou dos Estados Unidos. Ele ressalta que, 
no Brasil, em média, 80% das receitas de 
marketing dos times de futebol provêm 
dos patrocínios ao uniforme. No Barce-
lona e Real Madrid, que têm apenas uma 
marca, além do fornecedor de material 
esportivo, em suas camisas de jogo, este 
número fica entre 15% e 20%.

“Se a relação atual não mudar, o teto 
não virá pelos valores dos contratos, mas 
pela quantidade de espaços disponíveis 
no uniforme, que é restrita”, opina Somo-
ggi, que classifica como “grande equívo-
co” dos departamentos de marketing dos 
clubes a opção pela estratégia de lotear 
os uniformes.

“Patrocínio não é apenas mídia, cen-
tímetros em jornais e segundos na TV. É 
também geração de negócios e relacio-
namento, com fidelização e valorização 
das marcas, tanto do patrocinador quan-
to do clube, por meio de ações conjuntas”, 
diz o consultor. “Se as ações contemplas-
sem todos esses aspectos, teríamos mar-
cas achando barato pagar R$ 25 milhões 
para patrocinar um time grande.” 

Colaborou Guilherme Miranda

Confira os patrocinadores dos 20 times que disputam a série a em 2011

Clubes Patrocinador máster outros patrocinadores Fornecedor  
de uniforme

américa Mineiro Fiat BMG, Del Rey, Habitare, Selfshop Eletro Kanxa

atlético Goianiense Cimento Tocantins Caminhões e Ônibus Volkswagen,  
Hospfar, Delta Construção, Autotrac, PBF Super Bolla

atlético Mineiro BMG Topper

atlético Paranaense Philco Netshoes Umbro

avaí Intelbras Eletrosul, WOA, Komeco, Unimed Fanatic

Bahia OAS TIM Lotto

Botafogo João Fortes Guaraviton, Havoline Fila

Ceará Fisk, Unimed Penalty

Coritiba BMG Ira, Limagrain Guerra, J Malucelli Lotto

Corinthians Hypermarcas (Neo Química) Bozzano, Avanço, Fisk e TIM Nike

Cruzeiro BMG Netshoes Reebok

Figueirense Taschibra Eletrosul, Unimed, BMG, Bella Cotton Fila

Flamengo P&G (Gillette e Duracell) BMG Olympikus

Fluminense Unimed Adidas

Grêmio Banrisul Tramontina e TIM Topper

internacional Banrisul Tramontina, Unimed e TIM Reebok

Palmeiras Fiat Unimed, BMG, Skill, TIM Adidas

santos BMG Seara, Netshoes, CSU Umbro

são Paulo BMG Ale Combustíveis, Yázigi, TIM Reebok

Vasco Eletrobras Ale Combustíveis e BMG  Penalty

“Estávamos tão certos que hoje todos 
os grandes seguem a mesma fórmula. O 
futebol vive um bom momento, e todos os 
grandes clubes recebem propostas boas”,  
avalia Campos, antes de arrematar. “Tam-
bém acho que o manto (uniforme) do Co-
rinthians deveria ser todo branco. Quem 
sabe a gente até consiga isso daqui cinco 

anos, quando nosso estádio estiver pron-
to e pudermos explorá-lo comercialmen-
te”, projeta. 

Seguindo os passos do Corinthians, 14 
dos 20 clubes da Série A do Campeona-
to Brasileiro deste ano têm mais de três 
marcas expostas em suas camisas de jo-
go (veja quadro abaixo). Apesar de reco-
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