
Timão tem agência

por Maria Fernanda Malozzi

última quarta-feira (20), o
"ISport Club Corinthians Pau-

lista anunciou a criação da Agên-
cia Corinthians, formada por um
grupo de 14 empresários e pro-
fissionais de comunicação - Ân-
gelo Derenze, Ângelo de Sá Jr.,
Cláudio Barres, Cláudio Kalim,
Fernando Salles, Flavio Pestana,
Ivan Marques, João Rodarte, Jú-
lio Anguita, Mareio Toledo, Nir-
lando Beirão, Paulo Saad e Val-
dir Bianchi - apaixonados pelo
Timão que resolveram se unir e
colaborar para o desenvolvimen-
to do marketing do time.

A Agência Corinthians conta
com a parceria da Mediai Saúde,
patrocinadora oficial do time,
que neste ano já investiu R$ 16,5
milhões, e Warner Music Brasil.

Segundo Andrés Sanchez,
presidente do clube, a Agência
Corinthians pretende fidelizar os
torcedores e ressaltar sua trans-
parência. "Resgatar recursos com
a credibilidade da nossa marca.
Esse é o nosso objetivo", afirma
Sanches. Até dezembro do ano
passado, a dívida do time estava
acumulada em R$ 100 milhões.

O "Bando de Loucos", como
são chamados os componentes
da Agência Corinthians, reúnem-
se há dois meses, uma vez por se-
mana, na Babel (agência do Júlio
Anguita) para traçar as estrale-
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gias de marketing do time. "So-
mos loucos por propaganda, por
marketing e pelo Corinthians.
Nossa remuneração é o sucesso
da marca Corinthians", define Sá
Jr., da Indoor Media.

TV
O fato do time estar na segun-
da divisão é um atrativo para
o patrocinador. Segundo Nilo
Carvalho, diretor de marketing
da Mediai Saúde, agora é a ho-
ra para investir no time. "É um
momento ímpar para apoiar o
Corinthians, pois ele se tornou o
centro das atenções nos últimos
meses. Além disso, investir no
esporte remete à qualidade de vi-
da e saúde e isso vai ao encontro

da nossa proposta", explica Car-
valho.

A primeira ação da Agência Co-
rinthians foi a criação do progra-
ma de fidelidade "Fiel Torcedor e
da Timão TV", já disponível pelo
site www.timaotv.com.br. Com
uma mensalidade de R$ 10,00, o
torcedor recebe um login e uma
senha e pode ter acesso a down-
loads de hinos, gritos da torcida,
wallpapers e ringtones. A Timão
TV é uma parceria com a Warner
Music Brasil e pretende ser uma
espécie de reality show do time,
mostrando treinos, concentrações
e bastidores das partidas. Porém,
as cenas serão editadas para evitar
as transmissões de possíveis dis-.
cussões calorosas. "Não será um
'Big Brother' completo com bate-
boca e tudo o mais", explica Luiz
Paulo Rosenberg, vice-presidente
de marketing do clube.

O Fiel Torcedor funcionará a
partir do dia 1° de março e é com-

posto por um cartão que permite
ao torcedor comprar antecipada-
mente os ingressos com 20% de
desconto. Os créditos ficam acu-
mulados no cartão que apresenta
a tecnologia MiFare, a mesma
utilizada no Bilhete Único, e ao
aproximá-lo da catraca móvel e
exclusiva, o sistema faz a libera-
ção automaticamente.

Há três categorias para o Car-
tão Fiel Torcedor: Corinthians
Minha Vida, destinado aos tor-
cedores de arquibancada; Corin-
thians Minha História, para os
torcedores da arquibancada es-
pecial; e Corinthians Meu Amor,
para os torcedores da numerada.
Os valores anuais são R$ 180, R$
480 e R$ 900, respectivamente.

Dentre os benefícios dos car-
tões estão descontos: na TV Net,
nos planos de saúde e odontológi-
co da Mediai Saúde e nos produ-
tos da loja oficial do Corinthians.
Cartões de crédito Bradesco Visa
e e-mail com domínio "fiel tor-
cedor" são outros benefícios do
programa. Parte da anuidade do
plano de saúde e odontológico,
.assim como do cartão de crédito
serão repassadas para o time. De
acordo com Luiz Paulo Rosen-
berg, vice-presidente de marke-
ting do clube, não há estimativa
de faturamento com essa noya
estratégia de marketing. "Espera-
se que até o fim do ano o Corin-
thians esteja com uma situação
financeira sadia por meio das
novas estratégias e também pela
Timemania".

Para promover o time e lan-
çar o programa Fiel Torcedor, a
Agência Corinthians criou o fil-
me "Nação Corinthiana", produ-
zido pela Sentimental Filmes. A
peça, que começa a ser veiculada
em 1a de março, mostra a torcida
de países apaixonados por fute-
bol, coftio Uruguai, Portugal e
Holanda. Por fim, aparecem os
torcedores do Corinthians, que
hoje somam 30 milhões de pes-
soas, número superior ao das tor-
cidas desses países.
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