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Parcerias duradouras entre clubes e empresas indicam avanço do marketing esportivo no País. 
 
A Copa do Mundo da Alemanha demonstra a pujança dos negócios no futebol, graças, 
principalmente, ao fortalecimento do marketing esportivo. Inaugurada no País, através do 
patrocínio a clubes, há cerca de 20 anos, a estratégia ainda parece engatinhar no país do futebol, 
principalmente diante dos milhões de dólares envolvidos nos contratos dos times europeus. 
Contudo, a longevidade e o sucesso de parcerias como a da Unimed com o Fluminense (iniciada 
há nove anos) e a da LG com o São Paulo (iniciada há oito anos) são esperança para o futuro. 
 
Apesar de incipiente, o marketing esportivo é vantajoso para as empresas que pretendem 
associar sua imagem à paixão do futebol, principalmente através do patrocínio. A exposição das 
marcas em fotos e entrevistas nos noticiários esportivos é mais rentável, afirmam alguns 
executivos, do que a compra do mesmo espaço publicitário. No entanto, especialistas 
recomendam realizar uma pesquisa sobre a adequação do produto ou marca ao clube escolhido, 
para evitar efeitos colaterais. 
 
Mirando nessas vantagens em termos de exposição da marca, a Schincariol, que produz a cerveja 
Nova Schin, está aposta em uma nova forma de patrocínio. Ao invés de colocar seu nome na 
camisa de um clube, a Nova Schin colocará o escudo de um dos times mais populares do Brasil, o 
Flamengo, em suas garrafas e latas vendidas no Rio de Janeiro. Apostando na fidelização natural 
que existe entre torcedores e clube, a empresa pretende aumentar seu market share no Estado.  
 
"A proposta foi assumir uma postura de torcedor, apostando no envolvimento e paixão que o 
clube desperta e motivando o torcedor a ajudar o clube até na hora de beber a cerveja. O 
Flamengo recebe, além de pagamento fixo, uma renda variável de acordo com o desempenho das 
vendas. Queremos trazer os flamenguistas para nossa marca", explica Luís Fernando Amaro, 
gerente de Marketing do grupo Schincariol. 
 
Cervejaria poderá usar imagem do flamengo em promoçoes 
 
Pelo acordo assinado, a cervejaria poderá fazer uso de imagem do clube em atividades 
promocionais e publicitárias, sob o mote "Alegria de Ser Rubro-Negro". A marca Nova Schin será 
estampada em painéis no bairro da Gávea, Zona sul do Rio de Janeiro, onde fica a sede do 
Flamengo, e nos prismas ao redor do campo no Centro de Treinamento do clube. O contrato não 
abrange o uso de logotipo na camisa do Flamengo e o contrato tem a duração inicial de dois anos, 
podendo ser renovado por mais tempo.  
 
"Nossa participação no mercado do Rio é modesta. A torcida do Flamengo é 60% da população do 
município. Decidimos aproximar a marca da paixão carioca, pois o envolvimento emocional toca o 
torcedor", afirma Amaro, que espera superar os 3,73% de participação do mercado atual. O 
objetivo é saltar para cerca de 13% de participação de mercado no Rio de Janeiro, patamar 
equivalente à média nacional da Nova Schin. 
 
A campanha é estrelada por Zico, ex-jogador de maior expressão da história do clube carioca. 
Além do filme de 60 segundos para TV, foram criadas peças para rádio, jornal e internet, mídia 
exterior e materiais para o ponto de venda. As latas temáticas, também criadas pela agência 
Famiglia, que cuida da publicidade da Nova Schin, reproduzem as camisas usadas pelo Flamengo 
em diversas épocas.  
 
O marketing esportivo envolve uma paixão definitiva, segundo Marcelo Boschi, professor de 
marketing e gestão de marcas na Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM-Rio), pois 
dificilmente alguém muda de clube, opção feita na primeira infância. "No Brasil, o amor pelo clube 



só perde para o amor pelos pais. Sou Fluminense e mesmo quando o time perde não mudo de 
opinião. Associar uma marca a esse tipo de paixão dá uma visibilidade enorme, gera mídia 
espontânea. Noventa por cento dos homens lêem o caderno de esportes dos principais jornais", 
lembra o professor. 
 
Algumas parcerias já caminham para sua primeira década. Clubes como Flamengo, Fluminense e 
São Paulo, de grande expressão nacional, conseguiram estabelecer relações duradoras com 
empresas. Já dura nove anos a parceria entre Fluminense e o plano de saúde Unimed Rio. 
Segundo Marcelo Giannubilo, superintendente de Marketing da empresa, esta foi uma boa solução 
para fortalecer o posicionamento da marca nos anos 90.  
 
"Várias empresas estavam se associando aos clubes, como a Kalunga ao Corinthians, a Parmalat 
ao Palmeiras, a Petrobrás ao Flamengo. Nesta época, decidimos entrar com uma nova linha de 
comunicação para traduzir a grandeza da Unimed, que sempre foi líder de mercado, mas em 
pesquisas com os consumidores não era muito lembrada. Faltava criar estratégias que nos 
relacionassem à cultura e aos esportes", recorda o executivo. 
 
Com sua marca presente em uniformes, sinalização nos estádios e ligada a eventos do clube, A 
Unimed busca relacionar a imagem da empresa com qualidade de vida e emoção. A opção pelo 
tricolor das Laranjeiras deve-se à oportunidade e ao baixo índice de rejeição entre os cariocas, 
mesmo os que não torcem pelo clube. Dentro do contrato com o Fluminense, está incluída, 
inclusive, a participação na compra do passe de jogadores. 
 
"Hoje, temos um gerente específico para cuidar do marketing esportivo e cultural. A cada dólar 
investido, recebemos 10 em retorno de mídia, quando o clube está em uma boa fase. E o 
Fluminense tem crescido muito com os investimentos feitos pela Unimed. O fato de o time sub-20 
realizar um amistoso com a Seleção Brasileira, durante a preparação em Weggis, na Suíça, antes 
da Copa, já aumentou a visibilidade da marca internacionalmente", afirma Giannubilo.  
 
Outra empresa veterana na associação com o futebol é a LG, fabricante coreana de produtos 
eletro-eletrônicos. Patrocinadora do São Paulo há oito anos, a LG viu na torcida do clube paulista 
várias identificações com seu público consumidor. "Temos profundo entrosamento, pois são 
públicos e perfis similares, já que a torcida do São Paulo tem perfil elitizado. Com a conquista do 
Mundial Interclubes da Fifa, aumentou também a visibilidade da parceria. Na época do 
campeonato, desistimos de monitorar o retorno de mídia espontânea", conta Eduardo Toni, diretor 
de Marketing da LG, presente em cerca de 120 países, com 70 subsidiárias e 300 escritórios e 
fábricas. 
 
A possível rejeição pelas torcidas rivais é vislumbrada pelos executivos, mas pouco sentida. A 
expressão nacional que estes clubes obtêm, em alguns casos até internacional, é mais vantajosa. 
"Se o produto tem qualidade e preço bom, todo mundo compra, não há rejeição. Existem 
empresas que aumentaram seu market share enquanto estiveram associadas a clubes de futebol, 
como a Parmalat, quando patrocinou o Palmeiras", afirma Toni. 
 
Amaro, da Schincariol, concorda. Ele tem noção de que se associou a um clube que possui uma 
grande torcida, de 33 milhões pessoas em todo o País, mas que ao mesmo tempo, possui quase o 
mesmo número de não simpatizantes. Mesmo assim, o anti-marketing não assusta. "Pensamos 
bastante no anti-marketing, ou seja, a queda no consumo entre os consumidores que não gostam 
do Flamengo. Porém, o share positivo é maior e mais interessante", afirma.  
 
O efeito tem sido justamente o contrário, lembra o executivo, que vem recebendo pedidos de 
outros estados para que as garrafas e latas temáticas com momentos históricos do clube sejam 
comercializadas fora do Rio. "Neste primeiro momento, o foco é o mercado do Rio, apesar de 
vários estados, nos quais o Flamengo é a segunda maior torcida, terem feito pedidos", completa 
Amaro. 



Associação de marcas não garante sucesso 
 
O professor Boschi, da ESPM-Rio, afirma, no entanto, que a estratégia da Nova Schin parece 
arriscada. Ele lembra que, no passado, a Kaiser criou uma coleção de cervejas com o nome dos 
clubes, que não atingiu o retorno esperado pela empresa. "O caso da Nova Schin não me parece 
muito interessante. A marca já sofre alguma rejeição pelo público e se associou a um time que 
tem uma forte torcida contra. Além disso, a meta de pular a participação de mercado de 3% para 
13%, no Rio, me parece ousada. A Kaiser já tentou uma vez, ao criar latas com os escudos dos 
times cariocas, mas não deu certo", afirma Boschi. 
 
Uma preocupação real das empresas tem sido patrocinar clubes que tenham imagem positiva, 
tanto da equipe quanto de seus jogadores. "Atletas que têm comportamento dúbio, controverso, 
podem comprometer a imagem do time com seu comportamento. Nossa opção foi por não utilizar 
os jogadores, somente a marca do clube em ações de relacionamento. Mas quando necessário, 
fazemos gerenciamento de crise, pois a empresa precisa se cercar de cuidados", afirma 
Giannubilo, da Unimed.  
 
Já a LG utiliza alguns jogadores em peças publicitárias, mas porque confia na gestão de pessoas 
realizada pelo clube. "Nosso projeto é só com o São Paulo. Em algumas campanhas, fazemos 
ações com alguns jogadores, como Kaká, Rogério Ceni e Lugano", lembra Toni. 
 
A falta de profissionalização do marketing esportivo nos clubes de futebol brasileiros, porém, 
atrapalha os planos das empresas. O professor Boschi, da ESPM-Rio, lembra que tanto as 
empresas quanto os clubes brasileiros, precisam se inspirar no gerenciamento das marcas de 
clubes europeus. "A maioria das escolhas são feitas por razões discutíveis. As diretorias das 
empresas escolhem os clubes pelos quais torcem. As empresas devem entender que o esporte 
tem altos e baixos, nem sempre o time vence. Bons projetos que podem ser citados são a 
parceria entre Palmeiras e Parmalat. A empresa precisa pensar nos benefícios e problemas que 
possam surgir", afirma Boschi. 
 
Desenvolvimento local e esporte caminham juntos  
 
Algumas empresas seguem em outra direção, buscando patrocinar clubes pequenos, mas 
localizados nas suas regiões de atuação. A Usiminas, através de seu plano de saúde Usisaude, 
patrocina desde sua fundação, em 1998, o Ipatinga, clube da cidade onde a empresa está 
estabelecida, na região metropolitana de Belo Horizonte. Segundo o presidente da Usiminas, 
Rinaldo Campos Soares, o apoio das empresas da região é importante para o desenvolvimento 
destes pequenos clubes.  
 
"O empresariado tem um papel fundamental no incentivo ao esporte, tanto nos grandes como nos 
pequenos clubes. É ponto pacífico, hoje, que, sem o apoio das empresas, os times não conseguem 
se manter, principalmente os que têm pouca torcida e estão no interior do País. Bilheteria e 
mensalidade dos sócios não cobrem custos elevados como folha de pagamento, viagens, 
fornecedores, etc. Além de ajudar na manutenção de uma equipe, o apoio do empresário permite 
realizar um trabalho social importante, dando chances a milhares de jovens carentes de tentar 
uma vida melhor através do esporte. É por isso que a Usiminas apoia o time do Ipatinga, uma das 
iniciativas da empresa para incentivar a qualidade de vida da cidade", afirma Soares. 
 
Já a mineira Ale Combustíveis, como estratégia para se tornar mais conhecida no mercado do 
estado do Rio de Janeiro, viu a oportunidade de patrocinar o Botafogo, em parceria iniciado há um 
ano e três meses. A bipolaridade de clubes em Minas Gerais fez com que a empresa optasse pelo 
time carioca.  
 
"A empresa estava começando a atuar no Rio de Janeiro e precisava de uma ferramenta de 
marketing. O Botafogo se mostrou uma boa oportunidade.  



Em Minas, só existem dois clubes grandes (Cruzeiro e Atlético Mineiro), o que aprofunda a 
rivalidade", afirma Aline Reis, gerente de Marketing da ALE, que recentemente renovou o contrato 
de R$ 1,8 milhões, por um ano, para patrocinar o remo e o futebol do clube carioca, o que 
corresponde a 15% da verba de marketing da rede de combustíveis. 
 
Aline lembra que, mesmo que a associação das marcas não gere vendas nos postos de gasolina, o 
retorno tem sido gratificante. A executiva lembra ainda dos riscos envolvidos na operação. 
"Existem dois grandes riscos na associação de uma empresa a um clube. O primeiro é o time não 
conseguir gerenciar seus atletas, e estes apresentarem comportamento inadequado que possa 
comprometer a marca. Daí, a importância de se associar a times que sabem gerenciar seus 
atletas. O outro risco é a rejeição que o time possa ter na região. Por isso, buscamos um time que 
tivesse a simpatia da população do Rio, para ajudar a consolidar nossa marca e reduzir os riscos 
de rejeição. Empresas com marcas já consolidadas, como a Petrobras, podem patrocinar times 
com maior torcida negativa, como o Flamengo, sem comprometer a marca", avalia. 
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 19 jun. 2006, Gerência, p. B-9. 


