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24 patrocínios másters foram 
identificados no ano de 2021, 4 a 
menos do que em 2020. Destes, 3 
contratos foram pontuais e apenas 

um foi encerrado durante a 
temporada.

28 patrocínios foram encerrados 
contrato durante o ano, uma 
queda  de 36% em relação a 

última temporada (44). Alubar, 
Coco Bambu e Paguemenos saíram 

de Ceará e Fortaleza em 2021.

Houve 48 contratos de patrocínios 
pontuais no ano de 2021, volume 
109% maior que na temporada de 

2020 (23).

Em 2021, 6 clubes usaram marca 
própria de material esportivo, 

mesma quantidade que em 2020. 
São eles: América MG, Atlético 

Goianiense, Bahia, Ceará, Fortaleza 
e Juventude.  

As marcas que patrocinaram mais 
equipes diferentes em 2021 foram: 
Unimed, Betsul e Cartão de Todos, 

presentes em 6 times diferentes 
cada uma.

Os clubes com maior quantidade de 
patrocínios diferentes em 2021 

foram: Fortaleza (26), Chapecoense 
(22), São Paulo (20), Juventude (18) 

e Sport (18). O Fortaleza lidera 
neste quesito desde 2019.

Assim como nos últimos dois anos, 
em 2021 a lateral da camisa foi a 

propriedade menos explorada, com 
apenas 1 marca no Juventude. 

Geral

As propriedades mais utilizadas 
foram a frente superior e o calção, 

com 56 e 48 marcas expostas 
respectivamente. Em 2020, a frente 

superior também foi a mais 
explorada, com 41 marcas.





O segmento “Imobiliário, construção e acabamento” dominou em volume de marcas diferentes nos uniformes nos

clubes da Série A em 2021. O setor, que em 2020 teve 26 marcas diferentes nos uniformes da Série A (+56% em

relação a 2019), totalizou 30 marcas únicas em 2021, 15% a mais que a temporada anterior. Destaca-se a categoria

de Tintas, que liderou pelo segundo ano e contou com 6 marcas diferentes patrocinando times no Brasileirão 2021.

O segmento financeiro, que até 2019 foi o setor com mais marcas nos uniformes, nas últimas duas temporadas

figurou na segunda posição. Seja com bancos tradicionais e digitais, financeiras, consórcios, capitalização, seguros ou

meios de pagamento, o setor financeiro totalizou 20 marcas diferentes investindo na elite do futebol nacional,

distribuídas em 39 acordos de patrocínio, durante a temporada 2021. Em 2020 também eram 20 marcas deste

segmento.

Ainda sob os impactos da pandemia de Covid-19, o setor de Serviços de Saúde foi, pelo segundo ano consecutivo, o

terceiro em volume de marcas nas camisas dos clubes da Série A. Ao todo, entre laboratórios, planos de saúde,

clínicas e farmácias, foram 20 marcas diferentes, distribuídas em 35 acordos de patrocínios, uma variação de 17%

em relação ao ano anterior.
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20 clubes da Série A do Campeonato Brasileiro



Na propriedade mais nobre do 
uniforme, lideram os Sites de 

Apostas Esportivas com 6 marcas, 
seguido pelo Setor Financeiro com 4 
marcas diferentes neste espaço nas 

camisas dos clubes da Série A.

O Setor Financeiro totalizou 20 
marcas diferentes, distribuídas em 
39 acordos de patrocínio, durante 
2021. Em 2020 também foram 20 

marcas deste segmento.

Mais uma vez a Umbro foi a 
principal fornecedora de material 
esportivo, com 7 times (em 2020 

foram 5). A Adidas ocupa a segunda 
colocação, com 4 equipes da Série A.

O Banrisul e o Banco de Brasília, 
foram as únicas empresas públicas 
dentre todos os patrocinadores da 

Série A em 2021. 

O setor do Agronegócio ganhou 
relevância em 2021. Ao todo, foram 

6 patrocínios na elite do futebol 
nacional, distribuídos entre: 

Chapecoense (3), Juventude (1), 
Cuiabá (1) e Athletico (1).

No contexto da pandemia, o setor 
de Saúde permanece em evidência 
em 2021. Ao todo foram 20 marcas, 
representando um aumento de 17% 

em relação ao ano de 2020.

Os segmentos mais presentes na 
Série A de 2021 foram: Imobiliário, 

construção e acabamento (30 
marcas), Financeiro (20), Serviços de 
Saúde (20), Alimentação (14) e Sites 

de Apostas (11). 

O setor “Imobiliário, construção e 
acabamento” liderou em volume de 
marcas diferentes em 2021 (30), e 
registrou um crescimento de 15% 

em relação a 2020 (26).

Segmentos de mercado

PATROCÍNIO MASTER



Imobiliário, Construção e Acabamento (30) Serviços de Saúde (20)Financeiro (20)

* Bancos tradicionais e digitais, financeiras, consórcios, capitalização, seguros ou meios de pagamento.
Obs.: Para trazer um panorama mais completo, as listagens acima contém as marcas patrocinadoras do Cruzeiro na temporada.
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Alimentação (14) Apostas esportivas (11) Agronegócio (6)Varejo (9)

Obs.: Para trazer um panorama mais completo, as listagens acima contém as marcas patrocinadoras do Cruzeiro na temporada.
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FRENTE
(MÁSTER)

www.iboperepucom.com.br

Posição da propriedade em relação ao uniforme de jogo.

Em 2021, os Sites de Apostas

Esportivas dominaram a

propriedade Frente Máster e

ultrapassaram, em quantidade de

marcas únicas (6), o Setor

Financeiro (4), segmento que

ocupou a maioria destes espaços

nos últimos anos entre os clubes

da Série A.

Dos 20 clubes, 7 contaram com

apoio de empresas de Apostas

Esportivas, 6 com empresas do

Setor Financeiro e 2 clubes

contaram com empresas do

segmento de Varejo.



MANGAS

www.iboperepucom.com.br

Havan e Vero, pelo terceiro ano 

consecutivo, investiram nesta 

propriedade em mais de um clube, a 

Havan no Atlético-Paranaense, 

Flamengo e Sport, e a Vero nas mangas 

de Internacional e Grêmio.

Também há a MRV, nas mangas de 

Atlético Mineiro e Fortaleza.

Dentre os 20 clubes, apenas o São 

Paulo não encerrou a temporada 2021 

com patrocinadores ativos nesta 

propriedade.

Posição da propriedade em relação ao uniforme de jogo.



COSTAS

www.iboperepucom.com.br

Propriedade muito utilizada por 

patrocínios regulares, atualmente 19 

clubes possuem contratos regulares.

Brisanet e Banrisul são as únicas 

marcas a patrocinarem mais de um 

clube nesta propriedade com Ceará e 

Fortaleza, e Grêmio e Internacional, 

respectivamente.  

Atualmente, apenas Atlético 

Goianiense não conta com 

patrocinadores para esta propriedade.

Posição da propriedade em relação ao uniforme de jogo.



MATERIAL
ESPORTIVO

www.iboperepucom.com.br

Na temporada 2021, mais uma vez a 

Umbro dominou a categoria de 

fornecedor de material esportivo. Ao 

todo, 7 times estamparam a marca 

durante a temporada. Volume 

superior à soma de clubes 

patrocinados por Nike e Adidas.

América Mineiro, Atlético Goianiense, 

Bahia, Ceará, Fortaleza e Juventude 

foram os 6 clubes que estamparam 

marcas próprias este ano e 

permanece a maior concentração  

(30%) deste modelo na Série A da 

série histórica.

Posição da propriedade em relação ao uniforme de jogo.



FRENTE
SUPERIOR
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Dentre todos as propriedades 

analisadas no estudo, a frente 

superior foi a mais utilizada, ao 

todo 47 marcas diferentes 

apareceram nessa posição 56 

vezes, dentre contratos regulares, 

pontuais e contratos que se 

encerraram durante 2021.

Apenas Grêmio, Internacional e  

Red Bull Bragantino não 

encerraram o ano com 

patrocinadores nesta propriedade. 

Posição da propriedade em relação ao uniforme de jogo.



BARRA 
TRASEIRA

www.iboperepucom.com.br

A Unimed foi o patrocinador que mais 

utilizou a propriedade durante a 

temporada, fazendo-se presente em 6 

clubes. Atlético Goianiense, Ceará, 

Fortaleza e três equipes da região Sul 

do País: Chapecoense, Grêmio e 

Internacional. Atualmente é o 

patrocinador com exposição em mais 

clubes diferentes.

Fortaleza, Grêmio e Internacional 

encerraram a temporada exibindo mais 

de uma marca nesta propriedade 

simultaneamente.

Posição da propriedade em relação ao uniforme de jogo.



BARRA
FRONTAL
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Em 2021, apenas 11 clubes 

encerraram o ano com 

patrocinadores ativos nesta 

propriedade de seus uniformes. 

O Juventude se destacou ao ser 

o único clube com dois 

patrocinadores para a 

propriedade ao final de 2021: 

New Holland e Pixbet.

Posição da propriedade em relação ao uniforme de jogo.



CALÇÃO

www.iboperepucom.com.br

A propriedade “calção” terminou a 

temporada 2021 com 17 clubes 

expondo um ou mais patrocínios.

Apenas Atlético Goianiense, 

Cuiabá e Red Bull Bragantino não 

contam atualmente com 

patrocinadores para esta 

propriedade. Carão de Todos se 

destaca com 5 contratos para esta 

propriedade, enquanto o Fortaleza 

se destaca por concentrar 5 

marcas diferentes no calção do 

uniforme.

Posição da propriedade em relação ao uniforme de jogo.



MEIÃO

www.iboperepucom.com.br

A propriedade manteve em

2021 o mesmo volume de

marcas que nos anos de 2019 e

2020. Foram 5 no total. Kodilar

e FAM completaram quatro

anos de presença nesta

propriedade, enquanto

estrearam Cartão de Todos no

Atlético Mineiro, Moss no

Flamengo e Samoc no

Fluminense.

Posição da propriedade em relação ao uniforme de jogo.



FRENTE
(MÁSTER)
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Durante a temporada 2021, 13 clubes contaram com

patrocínios pontuais. Ao todo, houve 48 patrocínios

pontuais na temporada, volume 109% superior ao ano de

2020 (23).

Destaque para Chapecoense (13 contratos pontuais),

Fortaleza e Sport (6), São Paulo (5), Ceará e Juventude

com 4 patrocínios pontuais cada na temporada.
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