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A inglesa Umbro tem alguns motivos para comemorar. O primeiro deles é que um dos times que 
patrocina no Brasil, o Santos Futebol Clube, pode ser, neste domingo, o vencedor do Campeonato 
Paulista, título que o "peixe" não ganha desde 1984. Mas, segundo a empresa, o que se tornou 
um gol de placa mesmo foi a estratégia - mais em conta, é verdade - de patrocinar jogadores 
brasileiros.  
 
Segundo o gerente-geral da marca no País, Paulo César Verardi, o recall com consumidores e 
clientes é maior quando se trata de um atleta. A empresa, aliás, tem sentido isso de perto desde 
o ano passado, quando passou a investir no goleiro do São Paulo Futebol Clube, Rogério Ceni.  
 
"Descobrimos a importância do ídolo. O público é impactado de uma maneira diferente. O atleta 
também serve para a comunicação da marca", afirma Verardi, ao acrescentar que mesmo pessoas 
que declaram ser torcedores de outros times acabam levando a chuteira usada por Rogério Ceni. 
"No caso do goleiro do São Paulo, tivemos uma parcela de sorte porque o jogador está em uma 
boa fase", comenta o executivo.  
 
Além do Rogério Ceni, a empresa inglesa patrocina no Brasil outros seis jogadores de futebol. "Por 
sermos uma marca menor patrocinamos um número seleto de atletas", diz a gerente regional da 
Umbro para América Latina e Canadá, Terri Hanson.  
 
A executiva afirma que a companhia tem como filosofia a parceria duradoura. "Muitas marcas têm 
se interessado por patrocínio de times de futebol, o que eleva o preço dos contratos. Nós, 
entretanto, estamos olhando por parcerias de longo prazo. Não estamos interessados em apenas 
colocar o logo nas camisas, o patrocínio representa muito mais para nós", diz a executiva, ao 
complementar que o jogador Deco, do Barcelona e da seleção Portuguesa, tem um contrato 
vitalício com a marca.  
 
A executiva afirma que hoje 75% do orçamento de marketing da Umbro são destinados a 
patrocínios, tanto de clubes quanto de jogadores, além de eventos envolvendo a marca. Terri 
explica que justamente por isso não tem a mídia de massa prevista em sua comunicação na 
América Latina.  
 
"Com o patrocínio você tem sua marca estampada quase todos os dias nos jornais", avalia a 
executiva. Terri informa que o Brasil é uma região estratégica para a Umbro, não só pelo tamanho 
do mercado, mas também pela sua importância dentro do universo do futebol. O Brasil figura ao 
lado de outros países emergentes como China e Rússia e de outros tradicionais no esporte, como 
Reino Unido, França e Espanha.  
 
Em solo nacional, a empresa é patrocinadora do Santos, Club de Regatas Vasco da Gama, Clube 
Atlético Paranaense, Esporte Clube Vitória da Bahia e Figueirense Futebol Clube. A executiva 
comenta que a empresa está avaliando sua estratégia de patrocínio em times brasileiros, mas 
revela que as equipes não são muito conhecidas no exterior. "Os campeonatos brasileiros não são 
transmitidos para vários países. Nós não vimos na Europa, por exemplo. Mesmo Argentina e Chile 
não apresentam jogos do Brasil", revela a gerente.  
 
Copa aquece setor  
 
Tradicionalmente, a Copa do Mundo movimenta diversos setores da economia. E quando o 
negócio tem relação direta com futebol, o crescimento é inevitável. "O esporte é usado para 
vender desde sorvete até televisores. Existe, claro, uma expectativa em relação à comercialização 
de camisas e materiais esportivos associados ao Brasil, mas outros produtos vinculados ao futebol 
também são estimulados", informa Verardi.  



 
A Umbro, por exemplo, espera crescer 20% em 2006 e atingir o faturamento de R$ 100 milhões. 
No Brasil, os carros-chefe da companhia inglesa são as chuteiras (que incluem calçados para 
futebol de campo, society e indoor). Na categoria de calçados colados, a companhia tem 30% de 
participação de mercado.  
 
Enquanto gigantes do setor como Adidas, Nike e Puma intensificam suas ações na mídia de 
massa, a Umbro vai na contramão neste ano. A empresa elegeu como estratégia para este ano de 
Copa do Mundo a publicação de um livro sobre futebol. Trata-se, segundo Verardi, de uma 
declaração de amor da marca sobre o universo futebolístico. Um fotógrafo passou 14 meses 
clicando o esporte ao redor do mundo, o que resultou em mais de 15 mil imagens. O livro será 
lançado no próximo mês em Paris. As fotos darão origem a uma exposição que ocorrerá em 
diversos países, inclusive na Alemanha durante a Copa. No Brasil, será realizada no mesmo 
período da competição mundial. 
 
 

 
 
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 7, 8 e 9  abr. 2006, Comunicação, p. C-6. 
 


