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A Penalty quer usar sua brasilidade para disputar o concorrido mercado de artigos esportivos 
com as gigantes multinacionais. Acaba de ir à TV para mostrar sua bola feita pelo processo de 
termofusão, mesma tecnologia da Adidas. No produto, foram investidos R$ 7 milhões. 
Paralelamente, adotou como estratégia o patrocínio de árbitros do Brasileirão, do técnico Leão 
e de times de futsal.  
 
Penalty ressalta a sua brasilidade para lutar com gigantes do setor 
 
Enquanto as gigantes do setor como Puma, Adidas e Nike destinam cada vez mais suas verbas 
para patrocínios de times de futebol, a brasileira Penalty vai por um outro caminho. A 
empresa, que no ano passado faturou R$ 148 milhões, investe em contratos para calçar os 
árbitros do Campeonato Brasileiro e há dois meses acertou o patrocínio do novo técnico do 
A.D. São Caetano, Emerson Leão. Fora dos gramados, adotou a diversificação dos esportes 
patrocinados e dos segmentos em que atua.  
 
"Temos procurado nos antecipar à concorrência", diz o gerente de marketing da Penalty, 
Sérgio Villa. Para disputar o concorrido mercado de artigos esportivos, a estratégia de 
marketing da Penalty planeja ressaltar a brasilidade da marca, nascida na década de 70. "A 
idéia é reforçar o posicionamento em ano de Copa, quando a brasilidade vem mais à tona", diz 
Villa.  
 
Investimentos em futsal  
 
No futebol de campo - além da aposta em árbitros e em técnicos - a marca patrocina o 
Fortaleza Esporte Clube. Mas é o futsal que concentra o maior investimento da marca, com o 
apoio a quatro times. "O futebol de campo é vitrine para o torcedor, os praticantes do esporte 
estão no futsal e no society", informa o executivo. Hoje, 85% do faturamento da Penalty 
provêm da venda de bolas e calçados, seus principais produtos.  
 
A marca, aliás, acaba de ir à mídia para mostrar sua bola fabricada pelo processo de 
termofusão, a mesma tecnologia usada pela Adidas na bola oficial da Copa. A Penalty destinou 
R$ 7 milhões para desenvolvimento e marketing de seu produto. "A concorrência ganhou 
destaque e vimos que esta era a hora de mostrar que no Brasil a tecnologia existe há dois 
anos", comenta Villa. Atualmente, dois filmes da Penalty, assinados pela agência Z+, são 
veiculados na TV.  
 
Paralelamente ao futebol, a marca diversificou os esportes e categorias de atuação. Hoje, é 
patrocinadora das seleções brasileiras de basquete e handebol. Está, inclusive, lançando pela 
primeira vez calçados para a prática de basquete.  
 
Em consonância com o setor de artigos esportivos, a empresa desenvolveu a linha Penalty 
Raiz, sua incursão do mundo fashion. As peças foram apresentadas na última edição da São 
Paulo Fashion Week, em parceria com o estilista Maxime Perelmuter. A marca repetirá a 
experiência na próxima edição do evento, ainda neste ano.  
 
"Com a iniciativa, deixamos de ser uma marca para ser usada somente dentro da quadra. 
Cada vez mais o esporte faz parte do dia-a-dia das pessoas, virou uma atitude perante a vida", 
comenta o gerente de marketing, complementando que este ainda é um projeto embrionário, 
mas que ajuda a reforçar o posicionamento de brasilidade.  
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