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Virada pelo marketing

Palmeiras,
famoso pelo
seu pioneirismo
em muitas ações,
foi o primeiro
clube brasileiro
a assinar uma
campanha
publicitária
com começo,
meio e fim

Confesso que não esperava muito de Affonso
Delia Mônica na presidência da Sociedade Espor-
tiva Palmeiras. Afinal, ele ocupou a vice-presidên-
cia do seu antecessor por 12 anos e a sua eleição
representava para mim um continuísmo de pensa-
mento e métodos.

Hoje, com Delia Mônica já no seu segundo man-
dato, sou obrigado a rever minha opinião sobre o
mesmo. Ele ainda não ganhou títulos no futebol (o
DNA do clube), mas está realizando um trabalho de
fôlego com o objetivo de mudar uma filosofia estra-

nha (a do bom e barato, mais um
engana-trouxa dos "espertos"
que povoam o mundo) às mais
caras tradições do Palestra.

Longe de mim defender os
perdulários. Conheço as agruras
de dirigir um negócio, o que, no
Brasil, é ainda mais difícil em vir-
tude da voracidade fiscal dos nos-
sos sucessivos governos. Aprendi
também que bom e barato é para
inglês ver, e mesmo lá na Ingla-
terra eles pagam fortunas para
aplaudirem craques.

Na pior das hipóteses, em vez
do pretensioso bom e barato,
deve-se ir atrás do mais com me-
nos. Calma, leitor, não é a mesma
coisa. O mais com menos exige
talento e transpiração, junto com
uma grande dose de desprendi-

mento, que parece faltar hoje no futebol brasileiro,
agravado com a famigerada Lei Pele, a que empo-
breceu os clubes e enriqueceu "empresários" e al-
guns dirigentes.

Delia Mônica tem procurado o caminho do mais
com menos, já que não pode, no momento, praticar
o mais com mais. Uma das suas sábias decisões foi

reciclar o setor de marketing do clube, agindo como
um empresário moderno. É sempre bom lembrar que
o Palmeiras, famoso pelo seu pioneirismo em muitas
ações, foi o primeiro clube brasileiro a assinar uma
campanha publicitária com começo, meio e fim.

O fato se deu em 1972 e houve até agência de pro-
paganda contratada: a então B.A.Levy, cujo diretor
de criação da época, Arthur Amorim, torcedor da
Portuguesa, vislumbrou a oportunidade de fazer pelo
Palmeiras o que o seu time de coração não permitia.
Uma das etapas da campanha era dirigida aos torce-
dores de futebol e tornou-se antológica ao desafiar os
fãs dos outros clubes a assistirem aos jogos do Pal-
meiras quando em confronto com os seus.

O Palmeiras está vivendo uma nova etapa da
sua gloriosa existência. Delia Mônica trouxe para
o marketing Rogério Dezembro, diretor da Talent,
que acabou levando o voluntarismo de Átila Fran-
cucci, da Famiglia, para dentro do clube, disposto
a criar campanhas direcionadas a esse novo mo-
mento do sempre renovado Palestra.

Muitas idéias já estão sendo postas em prática
pela atual gestão e uma delas é a Cesta de Atletas,
idéia de Luiz Gonzaga Beluzzo (o mesmo que trou-
xe a Parmalat ao Palmeiras em 1991) e de Gilberto
Cipullo e que na sua essência transforma uma por-
centagem dos contratos de alguns atletas de futebol
do clube em cotas que são colocadas à venda no
mercado através (por enquanto) de um esforço de
relacionamento que tem tudo para dar certo.

Uma vez negociado o contrato de um desses joga-
dores com o Exterior, os lucros serão divididos entre
os investidores.

Essa é a visão que o futebol moderno exige. Essa
é a visão do mais com menos, para produzir resul-
tados a curto (poucos) e médio (muitos)

A virada por meio do marketing provará, mais
uma vez, que o bom e barato é fruto do baixo
nível de exigência. 
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