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RESUMO 
 
Este artigo propõe apresentar a camisa de futebol, em especial a do Sport Club Corinthians 
Paulista, como produto midiático, apresentando a estreita relação entre comunicação, 
esporte e patrocínio. Desde o início do patrocínio nas camisas dos clubes brasileiros na 
década de 1980, transformações ocorreram na gestão esportiva dos clubes de futebol 
brasileiros, os interesses dos patrocinadores em aumentar a exposição das marcas instituiu a 
camisa de futebol, como oportunidade comunicacional. 
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INTRODUÇÃO 

Com a exposição do futebol na mídia, o interesse comercial em associar marcas de 

produtos e serviços aumentou e as equipes iniciaram a comercialização dos espaços das 

camisas de jogo com logotipos de marcas e produtos. Surgiu, então, uma nova forma de 

arrecadação para os times e um novo uso da camisa como plataforma de exposição 

midiática. 

 

O patrocínio esportivo é o investimento que uma entidade pública ou 
privada faz em um evento, atleta ou grupo de atletas com finalidade 
precípua de atingir públicos e mercados específicos, recebendo, em 
contrapartida, uma série de vantagens encabeçadas por incremento de 
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vendas, promoção, melhor imagem e simpatia do público. (CARDIA, 
2004, p. 25).  

 

O esporte descobriu no patrocínio grande oportunidade de gerar receita com a 

exposição de marcas. Wesley Cárdia, em seu livro “Marketing e patrocínio esportivo”, 

destaca que na metade do século XIX novos esportes, como o boxe, o futebol, o atletismo e 

corridas de cavalo, começaram a surgir e despertar a atenção da comunidade. A imprensa, a 

partir de então, começou a se destacar com a cobertura esportiva. 

Na busca pela origem do marketing esportivo, Cardia (2004) conta que, em 1903, o 

jornal esportivo francês La Velo patrocinou o Tour de France, sendo este um dos primeiros 

eventos a receberem patrocínio. No ano seguinte a empresa de materiais esportivos 

Spalding publicou um informativo com os resultados dos Jogos Olímpicos de Saint Louis 

contendo 19 páginas com anúncios de produtos da empresa. 

Mas foi nos Jogos Olímpicos de Estocolmo, ocorridos em 1912, que um modelo de 

eficiência e organização no desenvolvimento do patrocínio esportivo teve início. Com a 

participação de mais de 2.400 atletas, vindos de 28 países, a empresa Grandberg Industrial 

Art Company comprou os direitos de imagem (venda das fotografias da competição) por 

US$ 3.600. Já a japonesa Kodak, de materiais fotográficos, comprou os direitos de inserir 

seu logotipo nos programas e informativos dos jogos. 

 O modelo de negócio foi se aperfeiçoando; com a entrada de novos patrocinadores, 

a receita aumentou de tal maneira que nos Jogos Olímpicos de 1928, em Amsterdã 

(Holanda), o valor obtido com a venda de ingressos se equiparou ao patrocínio. Nos jogos 

de Berlim (Alemanha), em 1936, com o sucesso da primeira transmissão experimental 

televisiva, ocorreu a incorporação das transmissões esportivas na grade de programação das 

emissoras, fato que estimulou o crescimento do patrocínio esportivo. 

 A profissionalização do patrocínio esportivo pode ser observada ao se acompanhar 

os Jogos Olímpicos modernos, que servem de referência esportiva por acontecer de forma 

itinerante e pelo pioneirismo nesse modelo de negócio. É possível observar esta evolução 

nos seguintes jogos após a transmissão experimental de Berlim. Em 1952, Helsink 

(Finlândia), as empresas foram autorizadas pelo comitê organizador a expor e comercializar 

produtos nos locais dos jogos. Em 1960, em Roma (Itália), ocorreu a primeira transmissão 

ao vivo dos jogos e os patrocinadores tornaram-se fornecedores oficiais, que além da 

exposição das marcas colaboravam com produtos e serviços. Cardia (2004). 
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Uma importante mudança ocorreu em 1972, em Munique (Alemanha), quando 

houve a contratação de uma empresa especializada para gerir a comercialização do 

patrocínio esportivo, a retirando, dessa forma, da organização do evento. A partir daí, novos 

sistemas de cotas de patrocínio foram criados, junto com a padronização dos espaços para 

comercialização e exploração das marcas durante o evento. O modelo introduzido nos jogos 

de Munique serviu como base para os demais, cabendo a estes adequar novas formas de 

exposição das marcas e arrecadação de investimento. 

Seguindo o modelo de patrocínio iniciado nos Jogos Olímpicos, o futebol também 

enxergou nos anunciantes a possibilidade de nova fonte de renda. O jornalista esportivo 

Silvio Lancelotti, em artigo para o caderno de esportes do Jornal Folha de São Paulo, 

comenta sobre o início do patrocínio esportivo no futebol. 
 
A primeira manifestação de marketing esportivo no futebol se deu na 
Itália, em 1952, quando a Stock, uma empresa fabricante de conhaque, 
espalhou anúncios por todos os estádios do país. Para tanto, pagou uma 
quantia considerável a todos os times da Série A italiana: 30 mil dólares. 
(LANCELOTTI, 1997 apud GUERRA, 2005, p.194) 

  

 Esta prática não foi aceita inicialmente pela FIFA (Federação Internacional de 

Futebol Associado), que admitia apenas a presença do logotipo da empresa fornecedora do 

material esportivo, estipulando a proibição do uso de propagandas nos uniformes das 

equipes. O pesquisador de marketing esportivo Antônio Afif (2001), em seu livro “A Bola 

da Vez”, comenta que as grandes empresas europeias tornavam-se fornecedoras de 

materiais esportivos para poderem colocar o logotipo nos uniformes, como ocorreu com a 

do Perugia, da Itália, que recebeu 250 mil dólares do pastifício Ponte. 

 Outra prática adotada para associar as marcas ao futebol nos anos de proibição da 

propaganda foi a compra dos times por grandes empresas, que acrescentavam o seu nome 

ao do clube. Um exemplo é a farmacêutica alemã Bayer, que adquiriu em 1955 o Urdigen, 

com o nome alterado para S.C Bayern 05 Urdigen. Ela adquiriu ainda outros dois times, o 

Bayern 04 Leverkusen e o Bayern München. Na Holanda, a empresa de eletrônicos Philips 

assumiu o time da cidade de Eindhoven (sede da empresa) e o transformou em PSV (Philips 

Sport Vereniging). 

 Somente em 1972 a FIFA permitiu o uso de propaganda nos uniformes (exceto na 

Copa do Mundo). A marca alemã Adidas, de equipamentos esportivos, passou a utilizar nas 

mangas dos uniformes europeus as três listras que simbolizam a marca, ao mesmo tempo 
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em que grandes times tradicionais da Inglaterra e da Europa também começam a utilizar o 

uniforme como fonte de renda. 

 No Brasil os primeiros patrocínios nos uniformes de futebol demoraram a aparecer. 

Segundo o consultor esportivo João Henrique Areias (2003), até a década de 1970 os clubes 

conseguiam suas receitas apenas com os associados e torcedores, sendo somente na década 

de 1980, com o início das transmissões das partidas, que o patrocínio esportivo no futebol 

brasileiro começou a engatinhar. Em outros esportes, como no voleibol, os investimentos 

publicitários eram mais agressivos; muitas equipes levavam a marca do patrocinador no 

próprio nome, como Atlântica Boa Vista, Pirelli e Banespa. 

No ano 1982, após o uso das mensagens referentes ao movimento “Democracia 

Corinthiana”, o clube consegue chegar a final do Campeonato Paulista contra o time do São 

Paulo. A empresa de palha de aço Bombril utiliza esse momento como oportunidade de 

divulgação da marca, tornando-se a primeira empresa a patrocinar o time do Corinthians. 

Fato interessante é que naquela época a legislação permitia a propaganda apenas na parte de 

trás da camisa  

 

 
Bombril estampada na final do Campeonato Paulista 
Fonte: David Rodrigues. Disponível em: 
http://davidrodriguesrsj.blogspot.com.br/2012/03/corinthians-manto-sagrado-1910-
1992.html. Acessado em: 22/03/2014. 
 
 

No Campeonato Paulista de 1983, do qual foi bicampeão, a equipe foi patrocinada 

pela empresa de amortecedores automotivos Cofap. Como novidade, os patrocinadores 

receberam permissão para estamparem suas marcas na parte frontal da camisa. Em 1984 a 

marca de relógios Citizen patrocinou a equipe no Campeonato Brasileiro, e posteriormente, 

a BIC produtos para escritório, que patrocinou a equipe em apenas uma partida. 
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No Campeonato Brasileiro de 1985 o Corinthians fechou contrato com a empresa de 

materiais para escritório Kalunga, que permaneceu por nove anos estampando a camisa da 

equipe, sendo este o patrocinador de mais longa duração. Por ter permanecido tanto tempo 

ligado à imagem do time, a marca ainda hoje é muito lembrada por seus torcedores.  

Com as mudanças ocorridas nos anos de 1990, os contratos eram fechados por 

temporadas, podendo ser renovados.  De 1995 a 1996 foi a vez da fábrica de tintas Suvinil, 

que provocou a insatisfação de alguns torcedores que não gostaram de ver a camisa 

alvinegro tão colorida. De 1997 a 1998 o clube recebeu o patrocínio do Banco Excel, e 

também da Embratel telefonia, que patrocinou apenas os jogos finais do campeonato 

Brasileiro. 

Outras marcas preencheram a camisa do Corinthians durante os demais anos, mas, 

segundo o site oficial do clube, em 2009, com o envolvimento do jogador Ronaldo 

“Fenômeno” e a subida para a divisão principal, a receita gerada com três patrocinadores no 

início do ano foi de 1,5 milhões de reais.  

O mesmo jogador contribuiu com as negociações com o grupo empresarial 

Hypermarcas, que patrocinou o time em 2011. Com esses investimentos o Corinthians se 

tornou o quarto time com maior lucratividade em patrocínios do mundo, segundo estudos 

da empresa de pesquisa em marketing alemã Sport+Markt4, ficando atrás apenas dos clubes 

Manchester United, Liverpool e Real Madrid. 

A partir deste momento a camisa do time deixa de ser um mero elemento de 

identificação dos jogadores e começa a exercer também a função comercial, como fonte de 

renda para os clube.   

 

Quadro 01. Os primeiros patrocinadores após a liberação do CND em 1982. 

Clube Patrocínio Ano 

Atlético (MG) Credireal 1982 

Botafogo (RJ) Atlantic 1985 

Corinthians (SP) Bombril 1982 

Cruzeiro (MG) Medradão 1984 

                                                
4Disponível em: http://esportes.terra.com.br/corinthians/camisa-do-corinthians-e-a-4-mais-rentavel-
do-mundo-diz-empresa,ecaa2882829ba310VgnCLD200000bbcceb0aRCRD.html. Acesso em: 
16/10/2012 
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Clube Patrocínio Ano 

Flamengo (RJ) Lubrax 1984 

Fluminense (RJ) Mondaine 1984 

Grêmio (RS) Olympikus 1982 

Internacional (RS) Aplub 1983 

Palmeiras (SP) Bandeirante Seguros 1983 

Santos (SP) Casas Bahia 1983 

São Paulo (SP) Cofap 1982 

Vasco (RJ) Bandeirante Seguros 1983 

Fonte: Pesquisas dos autores. 
 

O futebol está para a mídia, assim como a mídia está para o futebol. O patrocínio é o 

fruto que sustenta financeiramente as duas estruturas. As potencialidades comunicativas 

oferecidas pelo futebol são vistas pelas empresas de comunicação como oportunidade de 

negócios. A mídia trabalha e desenvolve estruturas acerca do futebol, desde a captação de 

imagens com grande quantidade de câmeras, até as inserções na grade de programação. 

As empresas de materiais esportivos e patrocinadores utilizam as camisas como 

forma de comunicação e exposição de suas marcas, não somente aproveitando a exposição 

de outras mídias, mas também a exposição involuntária proporcionada pelo uso cotidiano 

da camisa pelos torcedores em diferentes lugares e camadas da sociedade. 

A visibilidade e admiração causadas nas massas abriram novas formas de receita 

para esse matrimônio. Com o avanço do patrocínio esportivo, os anunciantes investem 

grandes quantias com o intuito de associar a marca ao time, expondo logotipos nos 

uniformes e materiais esportivos. Por outro lado, a mídia também garante arrecadações 

financeiras com a venda de “espaços” publicitários antes, durante e após as partidas.  

No entanto, a grande mudança no patrocínio esportivo no Brasil ocorreu nos anos de 

1990, quando empresas especializadas em marketing esportivo começaram a assumir este 

departamento, que até então era gerido pelos próprios clubes. A profissionalização do setor 

expandiu as possibilidades de negócios no futebol, possibilitando a entrada de grandes 

multinacionais para estamparem suas marcas nos uniformes de times brasileiros. 
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Um caso interessante de patrocínio esportivo ocorreu em 1992, envolvendo a 

multinacional Parmalat, que no período tinha grande parte do segmento de laticínios 

europeu, e a equipe da Sociedade Esportiva Palmeiras. Visando expandir os negócios para o 

mercado brasileiro, a Parmalat já havia, em outras oportunidades, utilizado o marketing 

esportivo para entrar em novos mercados. Foi assim na Europa, com esportes como ski, 

formula 1, basquete, vôlei e futebol.  

O caso Palmeiras/Parmalat pode ser considerado o primeiro caso de patrocínio 

esportivo realizado com sólidas bases empresarias e modelo de parcerias ocorrido no 

futebol brasileiro. Após a experiência com o Palmeiras, a multinacional desenvolveu o 

mesmo modelo de cogestão com o time gaúcho Juventude, depois na Argentina com o Boca 

Juniors, no Uruguai com o Peñarol, na Itália com o Parma e também em Portugal com o 

Benfica. Carlos Brunoro (1997), que trabalhou no departamento de esportes do Palmeiras 

durantes a cogestão da Parmalat, em seu livro “Futebol 100% profissional” comenta o fato. 

 
Podemos afirmar que o patrocínio do futebol, no Brasil, possui duas fases: 
antes e depois da Parmalat. A entrada da multinacional no esporte foi para 
atender a uma estratégia de marketing que visava, inicialmente, melhorar 
sua imagem institucional. Por experiência própria, vivida na Europa, essa 
empresa já sabia que o esporte é o melhor caminho para atender suas 
aspirações (BRUNORO & AFIF, 1997, p.34) 

 

A profissionalização do uso da imagem no futebol atualmente é mais evoluída, 

principalmente em aspectos contratuais. A criatividade no uso da camisa para elaboração de 

comunicação a transformou em um “pedaço de pano” muito desejado pelos torcedores e 

principalmente anunciantes, já que, além de fazer parte do jogo, o uniforme é obrigatório 

em partidas oficiais e ainda conta com a visibilidade das transmissões esportivas. 

A camisa de jogo tem seus espaços divididos e organizados para serem utilizados 

como elementos obrigatórios na partida (número, escudo do time, nome do jogador, etc.). 

Outros espaços são demarcados para exposição de patrocínio, que podem ser categorizados 

em patrocínio Master, localizado no peito e topo das costas, considerados os espaços nobres 

da camisa pela melhor exposição do anunciante e espaços menores, que envolvem outros 

locais, como as mangas, ombros e bases da camisa. 

Com investimentos e contratações milionárias de jogadores, os clubes adequam os 

valores dos contratos de patrocínio a cada temporada. Entretanto, mesmo com a grande 

exposição do futebol, o Corinthians não conseguiu um patrocinador para a temporada de 
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2012, contando apenas com colaborações pontuais em alguns jogos, como na seminal da 

Copa Santander Libertadores, quando o clube estampou a marca da fabricante de caminhões 

Iveco, acertado por R$1.600 milhões por dois jogos. Em jogo anterior, a rede de lojas 

Magazine Luiza investiu na camisa do clube por um valor de R$700 mil.  

 Os contratos pontuais ocorreram pela falta de acordos de patrocínio Master para a 

temporada. Após o final do contrato com o grupo Hypermarcas, o clube não conseguiu 

encontrar outro investidor disposto a pagar os R$ 38 milhões que recebia do patrocínio 

anterior. Segundo o site esportivo Lance Net5, o departamento de marketing do clube ainda 

tentou negociações com a montadora coreana Hyundai por R$30 milhões, já com o 

temporada em andamento, mas não obteve sucesso. 

 O diretor de marketing do Corinthians em 2012, Ivan Marques, em entrevista ao site 

Lance Net, comentou: “As três maiores audiências do ano na TV pertencem ao Corinthians. 

No recorde de 2012, nas quartas-de-final da própria Libertadores, tivemos média de 34 

pontos na TV aberta e share6 de 51% das TVs ligadas na Grande São Paulo”. A grande 

exposição na mídia proporciona melhores oportunidades de negociação, mas o modelo de 

negócio no Brasil é antigo e não evoluiu como o sistema de patrocínio nos clubes europeus. 

O consultor de patrocínio esportivo Amir Somoggi comenta, em matéria para a 

revista Veja,7 que os clubes brasileiros encontram dificuldades em conseguir empresas para 

investirem, pois oferecem apenas a exposição das marcas em uniformes, placas em estádios, 

banners, e outros meios. Segundo Somiggi, o sistema europeu de patrocínio não está 

baseado apenas na venda de espaços para exposição das marca, mas oferecem ações de 

marketing e interação do clube com as marcas.     

 
CONTRATOS DE PATROCÍNIO 

 Para a temporada de 2013 e 2014, a escola de idiomas Fisk anunciou o pagamento 

de R$ 12 milhões para a inserção de sua marca nas mangas da camisa do Corinthians. Já a 

empresa italiana de telefonia TIM desembolsou R$ 28 milhões para seu logotipo de 2cm x 

7cm estar presente até 2015 nos números dos uniformes de 14 times brasileiros. Os 

                                                
5 Disponível em: http://www.lancenet.com.br/minuto/Corinthians-patrocinio-Iveco-semifinal-
Libertadores_0_717528374.html. Acessado em: 02/12/2013 
6 A expressão tem como tradução participação no mercado e designa a fatia de mercado detida 
por uma organização. 
7 Disponível em: http://veja.abril.com.br/noticia/esporte/por-que-os-grandes-clubes-sofrem-para-
arrumar-patrocinios. Acessado em: 04/12/2013 
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contratos de patrocínio possuem particularidades entre as empresas, que com o 

consentimento dos clubes devem ser cumpridos. 

 Assim como os valores das cotas de transmissão pagos pelas emissoras, os valores 

dos contratos de patrocínio cresceram com a expansão da profissionalização comercial do 

futebol. Segundo o Jornal Estadão8, no ano de 2007 o patrocinador Master do Corinthians 

foi a empresa de eletrônicos Samsung, que investiu R$ 15,5 milhões para estampar as partes 

da frente e de trás da camisa. Em 2013, o banco estatal Caixa Econômica Federal aceitou 

patrocinar o clube por R$ 30 milhões, valor maior que o dobro do recebido em 2007. 

 A crescente valorização dos contratos publicitários pode estar ligada à estabilidade 

política do país, mas também ao apego emocional proporcionado pelo futebol, como já 

visto no capítulo futebol e cultura. O amadurecimento dos modelos de negócio do futebol 

brasileiro também incentiva o investimento de patrocinadores estrangeiros, e novas 

possibilidades de comercialização ou exposição da imagem aproximam a empresa 

investidora do clube.  

O objetivo de abordar o patrocínio esportivo para este estudo se restringe à forma de 

comercialização realizada pelos clubes de futebol brasileiros, especificamente no patrocínio 

das camisas de jogo. A restrição se mostra necessária devido à extensão da prática do 

patrocínio esportivo e suas inúmeras estratégias de comunicação. Nesse contexto, a 

intenção é apresentar as principais características do contrato de patrocínio das empresas 

com os clubes de futebol, na busca por mensurar os espaços destinado às mensagens 

utilizadas na camisa do Corinthians. 

O princípio do contrato de patrocínio é assegurar os termos negociados entre clube e 

empresa investidora. O interesse do clube em buscar parceiros comerciais está ligado 

principalmente à fonte de renda. Na maioria das vezes pouco importa qual é a empresa 

investidora, desde que seja idônea e não prejudique os princípios do clube. É prática 

comum o anunciante patrocinar mais de um time, como no caso do banco mineiro BMG, 

que estampou sua marca em oito camisas do Campeonato Brasileiro de 2011.  

O interesse da empresa patrocinadora é principalmente associar sua marca ao clube 

de futebol e aumentar a sua exposição na mídia. Outros fatores estão incutidos na escolha 

do clube a ser patrocinado, como a identificação com o público consumidor e o 

                                                
8 Disponível em: http://www.estadao.com.br/noticias/esportes,medial-saude-e-a-nova-
patrocinadora-do-corinthians,99143,0.htm. Acessado em: 16/02/2014 
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fortalecimento da imagem da marca. Sobre as intenções do patrocínio esportivo, o consultor 

Antônio Afif (2000) descreve alguns objetivos: 

 
·Alternativa à mídia convencional: a evidência do nome ocorre não só 
durante a transmissão das competições, como também nos dias seguintes, 
com a divulgação da imprensa, na televisão e nos jornais; 
·Reforço ou construção da imagem institucional: a emoção que o esporte 
oferece ao público é transferida à imagem da empresa patrocinadora, pois 
a marca também está participando daquele “momento mágico”; 
·Incremento das verbas: criação de comerciais com a participação de 
atletas; 
·Segmentação do público-alvo: é uma maneira de conciliar o produto ao 
público-alvo, racionalizando investimentos. Para isso, é preciso recorrer às 
pesquisas de mercado; 
·Rejuvenescimento da imagem: incentivar atividades esportivas constrói 
uma imagem mais jovem da empresa, tanto no produto quanto na marca 
da companhia. Algumas empresas adotam o marketing esportivo na busca 
de um novo cenário em seus negócios, quando atravessam períodos de 
crise. (AFIF. 2000, p.67) 

 
 O contrato de patrocínio de material esportivo é específico das empresas que o 

fabricam, que além de investirem o valor acordado fornecem para o clube produtos como 

camisa de jogo, calções, meias, chuteira, agasalhos, camisa de treino, bolsas, entre outros 

equipamentos e vestuários.  

 Por ser patrocinadora oficial do clube, a fabricante de materiais esportivos tem o 

direito de estampar seu logotipo nos materiais que fornece ao clube, além do licenciamento 

de produtos, o que a permite utilizar o nome do time nos produtos que comercializa, 

especialmente as camisas. O clube também pode receber, dependendo do contrato, uma 

porcentagem sobre os produtos vendidos no atacado (Royalties). O site de notícias UOL, 

em outubro de 2013, publicou o ranking dos dez times com maiores investimentos das 

fabricantes de materiais esportivos no mundo. 

 
Quadro 03. Faturamento com patrocínio de material esportivo em 2013. 

Clube Patrocinador Valor em milhões/ano 

Manchester United Nike R$ 214,2 

Real Madrid Adidas R$ 110,6 

Chelsea Adidas R$ 107,1 
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Clube Patrocinador Valor em milhões/ano 

Arsenal Nike R$ 107,1 

Barcelona Nike R$ 96,30 

Liverpool Warrior R$ 89,20 

Seleção brasileira Nike R$ 80,00 

Manchester City Nike R$ 42,80 

Corinthians Nike R$ 38,00 

Flamengo Adidas R$ 35,00 

 
Fonte: Site UOL Esportes. Disponível em: http://esporte.uol.com.br/futebol/ultimas-
noticias/2013/10/25/united-fecha-patrocinio-5-vezes-maior-que-corinthians-e-bate-
recorde.htm. Acessado em: 12/02/2014. 

 

 Existe também o contrato de patrocínio da marca, que consiste na exibição do 

logotipo da empresa investidora. Para este contrato, o clube geralmente cria diferentes cotas 

de patrocínio, que oferecem diversas possibilidades de exposição da marca, como inserção 

do logotipo nas camisas de jogo, de treino, calções, placas no campo de treino e estádio, no 

ônibus que transporta os jogadores, além de inserção do logotipo no Back Drop (painel que 

fica atrás dos jogadores durante as entrevistas na sala de imprensa), colocação de banners 

nas dependências do estádio ou C.T (campo de treinamento) ou até mesmo exibição no site 

oficial do clube. Geralmente os contratos podem ser negociados por temporadas (ano), 

campeonatos e patrocínios pontuais (em partidas específicas, como clássicos ou finais de 

campeonato).  

 É comum encontrar nos contratos de patrocínio cláusulas referentes ao zelo da boa 

imagem dos patrocinadores, que consiste nos funcionários ou atletas do clube não fazerem 

referências públicas de caráter negativo ou pejorativo à marca. A montadora de automóveis 

Nissan, por meio de uma nota oficial, anunciou o rompimento do contrato de patrocínio 

com o clube Vasco da Gama (RJ), por “incompatibilidade de princípios”, após a partida 

ocorrida no dia 13 de janeiro de 2014, quando torcedores do Vasco da Gama se envolveram 

em um grande conflito com a torcida adversária do Atlético Paranaense, o que gerou 
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repercussão internacional. O comunicado da Nissan9, publicado em seu site oficial, também 

foi divulgado em mídias  esportivas, como o site Globo Esporte. 

Com o rompimento do contrato da Nissan, o clube ficou sem patrocinador Master e 

deixou de ganhar 21 milhões até o ano de 2017. Nos casos de patrocínio, o envolvimento do 

clube em situações constrangedoras ou inapropriadas pode prejudicar a imagem da 

empresa, já que um das intenções desse tipo de investimento é justamente associar a sua 

imagem à do clube. 

 No ano 2012, o Corinthians, após término do contrato com o grupo Hypermarcas, 

não conseguiu encontrar outra grande empresa disposta a pagar os R$ 40 milhões exigidos. 

Durante a temporada, ele trabalhou com patrocínios fixos da Fisk idiomas na base da 

camisa e alguns patrocinadores pontuais no peito e nas costas (Iveco e Magazine Luiza), 

como também nas mangas (lojas Marabras). 

 Em novembro do mesmo ano, a Caixa Econômica Federal assinou com o clube um 

contrato no valor de R$ 30 milhões com duração de um ano. O contrato possui algumas 

peculiaridades no que diz respeito aos deveres e obrigações do clube. Alguns trechos 

destacam a preocupação do patrocinador com a exposição da marca na mídia, como a 

necessidade do logotipo do banco ter maior visibilidade em relação a terceiros e, no caso de 

alteração no uniforme, a aplicação da marca precisar ser submetida à sua aprovação. Além 

disso, a Caixa também dever ter exclusividade no uso do peito e costas das camisas de jogo 

e treino.  

 De acordo com o contrato, a Caixa ainda poderá utilizar em suas campanhas 

publicitárias o logotipo do clube e a frase “Patrocinador oficial do Corinthians”, além de 

poder utilizar um atleta a sua escolha para produção de peças publicitárias durante o 

período vigente. Mas o que mais chamou a atenção no contrato (anexo 01) no que se refere 

à exposição do patrocinador está no parágrafo quinto da cláusula sétima – Obrigações da 

contratada. 

                                                
9 Comunicado Nissan do Brasil: Depois dos recentes atos de inaceitável violência, a Nissan informa que não 
manterá o contrato de patrocínio junto ao Club de Regatas Vasco da Gama. A direção da Nissan considera que 
os referidos atos de violência são incompatíveis com os valores e princípios sustentados e defendidos pela 
empresa em todo o mundo. O patrocínio havia sido assinado em Julho de 2013, tinha previsão de duração de 
quatro anos. A Nissan reforça seu compromisso com o esporte brasileiro como Patrocinadora Oficial dos 
jogos Olímpicos e Paraolímpicos Rio 2016 e apoio a 30 atletas olímpicos e paraolímpicos do Brasil. Fonte: 
Site Globo Esporte. Disponível em: http://globoesporte.globo.com/futebol/times/vasco/noticia/2013/12/nissa-
rompe-contrato-com-o-vasco-apos-atos-de-violencia-da-torcida.html. Acessado em: 13/02/2014. 
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A contratada deverá zelar pela visibilidade das marcas Caixa ou qualquer 
de seus produtos nos uniformes, em toda e qualquer oportunidade de 
divulgação em mídia, garantindo que os atletas em situação de vitória, 
conquista de títulos e comemorações de gols não impeçam a exposição 
das marcas, sob pena de rescisão contratual e pagamento de multa 
compensatória correspondente a 10% do valor do contrato, bem como de 
indenização suplementar no montante equivalente ao prejuízo excedente 
que causar , no forma do parágrafo único do art. 416 do Código Civil 

  

É obvio e totalmente justificável a preocupação da patrocinadora. O gol é o 

momento mais importante, não só por determinar quem ganha ou perde, mas também por 

ser o ápice emocional da partida e o momento em que todas as câmeras do estádio 

focalizam o atleta, eternizando o momento, que será retransmitido em todos os canais de 

televisão, jornais e sites por dias. 

Está no manual de regras10 da FIFA (International Football Association Board), na 

Regra 4 – O equipamento dos jogadores, que: “Os jogadores não deverão mostrar ao 

público roupas de baixo com lemas ou publicidade. O equipamento básico obrigatório não 

deverá conter mensagens políticas, religiosas ou pessoais.” 

Mesmo estando nas regras, ainda é comum o jogador retirar ou levantar a camisa 

após o gol; a cláusula contratual, nesse sentido, é entendida como uma forma de proteger os 

interesses e propósitos do patrocinador. A camisa de futebol é vista pelo clube como fonte 

de negócios e renda, seus espaços são valiosos por conseguir transportar a marca 

patrocinadora para a intimidade do torcedor. Esta aproximação ocorre pela particularidade 

do esporte e sua popularidade. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O esporte, provido da sedução e apego, alimenta a mídia, que se encarrega de 

compartilhar seus feitos e desventuras. A necessidade de existir tal proximidade tem como 

razão o aumento da popularidade do esporte, da exibição pelos meios e o investimento de 

verbas publicitárias. Nesta relação, o esporte assume um papel além da atividade física 

motora, mas também o de interação no âmbito cultural e social. A camisa de futebol, em 

especial para esta pesquisa a do Corinthians, oferece estas oportunidades comunicacionais 

com os indivíduos. 

                                                
10 Disponível em: http://www.futebolpaulista.com.br/livro_arbitragem.pdf. Acessado em: 14/03/2014 
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A mídia está diretamente ligada ao futebol. Desde as transmissões das partidas até 

sua abrangência na grade de programação, a estreita relação entre comunicação e esporte 

pode ser considerada como um “matrimônio de interesses”.  A mídia descobriu nos esportes 

de massa a oportunidade de trabalhar e se fazer parte do interesse popular. A presença dos 

meios de comunicação impulsiona a sociedade para o esporte e seus valores e os atletas são 

transformados em protagonistas do cotidiano. Ídolos são criados, novos produtos são 

lançados e os interesses se completam.  
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