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drés Sanchez, presidente desde outu-
bro passado. A dúvida é se será o bas-
tante para estancar a perda de recur-
sos ocorrida na administração de Al-
berto Dualib, que deixou o cargo sob
acusação de corrupção e desvio de
verbas. "Vamos entregar a casa em
ordem", promete Sanchez, que fica no
cargo até dezembro. O Corinthians
carrega pendências altas. Apenas o
valor a ser pago ao ex-técnico Daniel
Passarela e ao volante Mascherano
somava R$ 25,8 milhões em dezem-
bro, quase 20% do faturamento anual.
Além disso, o Corinthians precisa ge-
rar novas receitas com urgência para
que consiga operar no azul. Em
2007, o clube gastou R$ 12,1 mi-
lhões além do que faturou. A conta
não fecha. Só em impostos devidos
eram R$ 39,5 milhões em 2007. A dívi-
da com bancos e fornecedores atingia
R$ 15,6 milhões. Em IPTU, a dívida
batia em R$ 16,3 milhões. A ideia é
pagar tudo em parcelas.

Somado a isso, gorduras estão sen-
do eliminadas. O número de empre-
gados caiu de 568 para 400. O gasto
com o departamento jurídico dimi-
nuiu para R$ 40 mil ao mês - eram
R$ 147 mil. Até o restaurante foi
atingido: se antes gerava prejuízo de
R$ 100 mil mensais, a perda agora é
de R$ 20 mil. Os prestadores de ser-

viços revisaram o valor dos contratos
para 2008, com redução de até 50%.
"Vamos cortar tudo o que pudermos",
afirma Raul Corrêa da Silva, sócio da
RCS Consultoria e responsável pelas
finanças do time. Na tentativa de ge-
rar receitas maiores, o clube decidiu
pedir R$ 12 milhões à patrocinadora
Nike em 2008, ou R$ 4 milhões
acima do previsto pelas contas inici-
ais do próprio clube. Detalhe: se não
houver acordo, o Corinthians pode fe-
char com a Adidas, apurou a DI-
NHEIRO. O time também já rejeitou
os R$ 11 milhões oferecidos pelos di-
reitos de transmissão dos jogos da se-
gunda divisão do Campeonato Brasi-
leiro de 2008. Um novo valor está
sendo negociado com a TV Globo.
Ações menores, como a TVTimão,
que comercializará imagens num site
por até R$ 10, a partir de março, tam-
bém devem ajudar. O Corinthians
quer fechar 2008 no azul, mas não fala
em valores. Especialistas em marke-
ting esportivo são cautelosos. "Não
dá para saber se tudo isso terá algum
efeito", diz Rafael Zanetti, sócio da
Informídia Pesquisas Esportivas.
Mesmo assim, o clube retomou uma
antiga promessa, nunca cumprida: a
construção de um estádio de R$ 350
milhões. Sonhos de um time da Série

anual. A marca perdeu credibilidade e
os empregados têm desempenho irre-
gular. Há cinco anos consecutivos, seu
balanço está tingido de vermelho.
Pois bem, essa é a empresa Sport
Clube Corinthians Paulista, um time
que carrega R$ 101,5 milhões em dívi-
das (317% acima do valor de 2006) e
conta com uma fonte de receita ine-
xistente em qualquer setor económi-
co: a venda de seus "empregados",
leia-se jogadores. E se desfazendo de
atletas que o Corinthians tenta en-
cher o cofrinho. Foram R$ 122,3 mi-
lhões faturados em 2007, sendo 60%
das negociações de atletas.

Sem escolha, o segundo maior time
do País, (com 30 milhões de torcedo-
res) passa por um choque de gestão
há três meses, sob o comando de An-

B do Campeonato Brasileiro.
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