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O Sport Club Corinthians Paulista anuncia a criação da Agência Corinthians, que vai trabalhar 
junto com o departamento de marketing para sugerir, opinar e executar as ações de comunicação 
do clube, que lança também o Fiel Torcedor, projeto para captar sócios-torcedores; a Timão TV, 
canal de televisão via internet; e anuncia uma parceria com a Warner Music, na qual vai tornar 
disponível o conteúdo de som e imagem aos torcedores. "As ações visam conseguir mais receitas, 
ao mesmo tempo que iremos resgatar a credibilidade da marca Corinthians", diz o vice-presidente 
de marketing do clube, Luiz Paulo Rosenberg.  
 
A Agência Corinthians reúne 14 publicitários, profissionais de comunicação e empresários, entre 
eles Ângelo Derenze (diretor de publicidade da Abril), Cláudio Barres (diretor de mídia da Eugenio 
Propaganda), Cláudio Kalim (atendimento na África), Fernando Salles (sócio e diretor de mídia da 
Santa Clara), Ivan Marques (sócio-diretor da F/Nazca) e Paulo Saad (vice-presidente do Grupo 
Bandeirantes de Comunicação).  
 
A primeira ação do grupo, que não será remunerado e irá se reunir uma vez por semana, foi a 
criação da campanha publicitária "Nação Corintiana", que será veiculada a partir de março na TV e 
tem por objetivo convocar o torcedor para o programa Fiel Torcedor. O filme mostra as 
populações de Uruguai, Portugal e Holanda e exalta o fato da "nação corintiana", estimada em 30 
milhões de torcedores, ser maior que a população desses países "Queremos recuperar a 
credibilidade do clube, que conseguiu sair das páginas policiais e voltou para a de esportes", diz 
Rosenberg, que agradeceu o apoio dado pelo são-paulino Nizan Guanaes (sócio-presidente da 
África), que sugeriu a criação de um grupo de trabalho, e também o auxílio criativo de 
Washington Olivetto (Chairs-Man da W/Brasil).  
 
No programa Fiel Torcedor o torcedor terá direito ao Cartão Fiel Torcedor, com tecnologia MiFare, 
a mesma do Bilhete Único. Serão três categorias: Corinthians Minha Vida (R$ 180 por ano); 
Corinthians Minha História (R$ 480) e Corinthians Meu Amor (R$ 900). A previsão é que o 
programa reúna 60 mil sócios neste ano, gerando receita de R$ 1,2 milhão por mês. O clube já 
arrecadou R$ 6 milhões com a venda de 120 mil quites "Eu nunca vou te abandonar", composto 
por camiseta, pulseira e adesivo. A expectativa inicial era de vender 5 mil unidades.  
 
A idéia de reunir sócios-torcedores é encarado pelos clubes como a melhor forma de conseguir 
receita e aumentar a presença de público nos estádios. O São Paulo Futebol Clube possui o 
Projeto Sócio-Torcedor desde 1999, que hoje conta com 32 mil associados. Em março o clube 
lança nova campanha de mídia na TV, criada pela W/Brasil, para captar novos sócios. O Sport 
Club Internacional lotou o estádio Beira-Rio durante a conquista da Libertadores-2006 com a 
ajuda dos seus 50 mil sócios.  
 
Entre os benefícios do programa do Timão estão cartão de crédito Bradesco Visa e facilidades com 
a Medial Saúde, que desenvolveu planos de saúde e odontológicos diferenciados para sócio 
torcedores e associados do clube.  
 
A Timão TV é uma produção da DB4, comandada por Diogo Boni, filho do ex-diretor da Rede 
Globo, também responsável pela FLA TV, do Clube de Regatas do Flamengo, que em um mês 
cadastrou 480 mil rubro-negros. O investimento na criação dos dois canais atinge R$ 200 mil. 
"Tenho consultoria de graça com meu pai", brinca Boni, que prevê 50 mil assinantes para o canal 
do Corinthians no primeiro mês de operação. Rosenberg diz que a Timão TV será o "Big Brother" 
do clube, com imagens dos treinos, concentrações e bastidores. O canal será aberto até o dia 1º 
de março, quando passa a ser restrito aos assinantes, por R$ 10 mensais. O clube prevê receita 
de cerca de R$ 400 mil mensais com o canal.  
 



O projeto Corinthians Digital, em parceria com a Warner, torna disponível conteúdo para 
downloads na internet (hino, gols e gritos da torcida) e celular (ring tones, voice tones e 
wallpapers), além de 300 mil músicas do catálogo da gravadora. Rosenberg diz ainda que a 
Timemania (nova loteria da Caixa Econômica Federal) vai possibilitar que o clube equacione de 
30% a 40% da dívida com a União, que hoje soma R$ 30 milhões.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 21 fev. 2008, Comunicação, p. C3. 


