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O atacante Ronaldinho Gaúcho é o garoto-propaganda dos sonhos de qualquer 
empresa. Eleito pela segunda vez consecutiva o melhor jogador do mundo pela Fifa, 
com um salário anual de 13 milhões, mais do que o dos galácticos Ronaldo Fenômeno, 
Zidane e Beckham, Ronaldinho é dono de um carisma e simpatia que nenhum outro 
craque consegue igualar. Na semana passada, a multinacional americana Chevron, 
dona da marca Texaco, anunciou um acordo publicitário válido por três anos para 
estampar a imagem do jogador em seus postos e campanhas de publicidade. A partir 
do dia 15, a imagem de Ronaldinho poderá ser vista em um novo chiclete da Cadbury 
Adams, o Bubbaloo Golaço, produto lançado especialmente para a Copa do Mundo, que 
custou R$ 5 milhões à empresa.  
 
"Fechamos nosso contrato em junho do ano passado. Se tivéssemos esperado um 
pouco mais, provavelmente não teríamos conseguido", diz o diretor de marketing da 
Cadbury Adam's, Marcel Sacco. A empresa conseguiu de fato um feito e tanto. Pela 
primeira vez, a imagem do jogador estará associada diretamente às caixas de 
embalagem do produto e não apenas à publicidade. Além do Brasil, a campanha 
abrangerá Venezuela, Colômbia, Peru, Equador e Bolívia.  
 
O chiclete parece ter saído da fábrica de Willy Wonka, o personagem do filme A 
fantástica fábrica de chocolate. Em formato de bola de futebol, tem goma amarela, 
recheio líquido azul e fica verde ao ser mascado. Isso no Brasil. Nos outros países as 
cores mudam, como muda também o estilo da embalagem, que traz as cores das 
seleções nacionais. "O produto já é bastante inovador e divertido e com o Ronaldinho 
fica uma coisa ainda mais moleque. Ganhamos um avalista e tanto", diz Sacco.  
 
O lançamento do Bubbaloo Golaço inclui um sorteio que dará a 40 felizardos o direito 
de participar de uma clínica de futebol com Ronaldinho em Porto Alegre após a Copa. 
Com o empurrão do astro, a Cadbury Adams acredita que o produto responderá por 
22% do total das vendas do chiclete, que é líder de mercado e tem outros seis 
sabores.  
 
A Chevron pretende usar o nome e a imagem de Ronaldinho para reforçar o conceito 
de alta performance dos produtos Texaco na América Latina e Caribe. "É a primeira 
vez que a empresa se vale de um jogador de futebol. No passado usamos a imagem de 
esportistas, mas ligados ao automobilismo", explica o coordenador regional de marcas 
para a América Latina da empresa, Harrison Baptista."Não temos ainda detalhes das 
campanhas publicitárias nos países, mas teremos filmes para a TV e pontos de venda".  
 
De acordo com Baptista, a escolha de Ronaldinho baseou-se na imagem juvenil e na 
sua performance como atleta. "Ele é absolutamente carismático e absolutamente 
focado no campo, um atleta que se destaca de todos os demais por seu desempenho 
superior", diz.  
 
 
Os novos contratos pavimentam o caminho de Ronaldinho como o jogador brasileiro 
mais requisitado para a publicidade nesse Mundial. O craque hoje tem contratos 
internacionais com a Nike, a Pepsi, a Danone espanhola, o chiclete Trident, a Konica 
Minolta e a Siemens. No Brasil, a Unilever, por meio da marca Omo, gastou mais de R$ 
30 milhões em uma campanha com o atacante, a maior já feita por um sabão em pó 
no País.  



 
O jogador tem contratos ainda com a operadora de telefonia celular Telemar Oi e em 
julho foi o garoto-propaganda na venda dos imóveis da Vila Olímpica construída no Rio 
para o Pan de 2007. Recebeu em espécie, ou seja, em apartamentos. Em dezembro 
aproveitou uma passagem pelo Brasil para assinar acordo com a Maurício de Souza 
Produções para lançar um personagem de histórias em quadrinhos dentro da família da 
turma da Mônica. Além de gibis, o personagem estará disponível para licenciamentos 
de produtos. O lucro será dividido entre a empresa de Maurício de Souza e a de 
Ronaldinho, a Planet Sports, dirigida por seu irmão, Roberto de Assis Moreira. 
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