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Marketing corintiano é de primeira
Clube fatura alto com ações de oportunidade em ano de angústia pela queda para a Série B

Fábio Suzuki

O Sport Club Corinthians Pau-
lista levantou a taça de campeão 
da Série B do Campeonato Brasi-
leiro de Futebol no sábado, 22, em 
função dos excelentes resultados 
obtidos ao longo da disputa. Mas 
as conquistas do time neste ano 
não se restringem ao que foi 
realizado dentro de campo pelos 
comandados do técnico Mano 
Menezes. Fora das quatro linhas, 
o departamento de marketing 
soube aproveitar a força vinda 
das arquibancadas para faturar 
alto com iniciativas que estavam 
distantes do planejamento até 
2007. Com o retorno obtido ao 
longo deste ano, o clube já começa 
a projetar novas idéias para serem 
colocadas em prática na próxima 
temporada e também em 2010, 
quando o Corinthians comemora 
seu centenário.

A guinada na estratégia co-
rintiana teve início em reunião 
realizada na manhã do dia 3 de 
dezembro de 2007 — dia seguinte 
ao jogo que confirmou o rebaixa-
mento do clube para a segunda 
divisão do campeonato. Encabe-
çado por Luiz Paulo Rosemberg 

(vice-presidente) e Caio Campos 
(gerente), apoiados por mais 11 
publicitários fanáticos pelo time — 
que formam a Agência Corinthians 
—, o departamento de marketing 
passou a ter mais autonomia para 
criar ações que trouxessem novas 
receitas ao longo do ano. 

A primeira delas foi a venda do 
kit “Eu nunca vou te abandonar”, 
que começou timidamente, com a 

“O timão é a sua cara”, na qual 
torcedores pagaram R$ 1 mil 
para ter sua foto na camisa que o 
time utilizou no sábado passado, 
contra o Avaí, e o lançamento 
nesta segunda-feira, 24, do novo 
mascote do time. 

Novas ações
Até o começo de 2009 outras 

novidades estão reservadas para a 
fiel torcida, entre elas o lançamen-
to de uma coleção de camisas de 
ídolos do time. Outra iniciativa é o 
Corinthians Training, acampamen-
to de férias voltado para o futebol 
que será realizado em Atibaia, no 
interior de São Paulo.

Estão programados ainda lança-
mentos de produtos diferenciados, 
como um champanhe em parceria 
com a marca Salton, além da aber-
tura de mais cinco lojas de produtos 
do time, totalizando dez ainda neste 
ano e com previsão de 20 estabe-
lecimentos até o fim de 2009. “As 
primeiras cinco lojas que lançamos 
tiveram o dobro do faturamento es-
perado, e isso se deve ao momento 
difícil pelo qual passamos”, comenta 
o gerente de marketing. 

Queda valorizada
O rebaixamento não foi tão 

ruim como muitos imaginavam. 
Pelo menos em relação aos con-
tratos fechados para 2008. Em 
2007, o Corinthians recebeu R$ 12 
milhões para estampar em sua ca-
misa o logotipo da Samsung. Para 
o ano em que disputou a Segunda 
Divisão, o clube valorizou o espaço 
em 37,5% e fechou um novo con-
trato com a Medial Saúde, por R$ 
16,5 milhões. 

Sobre a renovação do contrato, 
Campos, é cauteloso. “O retorno 
foi muito bom para a Medial e eles 
têm a preferência pela renovação. 
Mas sabemos que esse é um mo-
mento de insegurança devido à 
crise externa e há muitos clubes 
cujos contratos estão terminando 
agora, em dezembro”, diz. Além do 
patrocinador, o Corinthians tirou 
proveito também no valor negocia-
do pelos direitos de transmissão. 
Fora da Série A — cujos contratos 
são realizados pelo Clube dos 
13 —, pôde negociar de forma 
independente. De acordo com 
Campos, “os ganhos foram acima 
do que seriam se o time estivesse 
na Primeira Divisão”.

Times lucram com adversário famoso
Não foi apenas o Corinthians 

que tirou proveito da passagem 
pela Segunda Divisão do Campeo-
nato Brasileiro. Equipes de menor 
expressão aproveitaram a atenção 
de torcedores e mídia aos jogos 
do time do Parque São Jorge para 
lucrar também. 

O Marília, do interior paulista, 
deixou de lado o mando de campo 
para jogar em Londrina, no norte 
do Paraná. “É uma região carente 
de futebol e que tem um estádio 
para 35 mil torcedores”, afirma o 

presidente José Roberto Mayo. 
Segundo ele, a renda da partida 
chegou perto de R$ 1 milhão e o 
clube ficou com 50% do valor. “Fa-
turamos R$ 450 mil. Se o jogo fosse 
em nossa cidade, chegaríamos no 
máximo a R$ 250 mil”, calcula. 

O Marília ainda aproveitou a 
transmissão da partida para co-
mercializar espaço na camisa com 
a Amazon PC. Esse “patrocínio de 
oportunidade” também foi utiliza-
do pelo Gama, do Distrito Federal. 
No jogo contra o Corinthians, a 

equipe estampou em seu unifor-
me a marca Mash, que investiu 
R$ 500 mil em ações do tipo em 
todo o ano.

Quem também comemora 
bons resultados é a Rede TV, que 
há quatro anos transmite a Série 
B do Brasileirão. De acordo com 
a emissora, a audiência subiu 40% 
nos jogos que não rivalizavam 
com os da Globo e o interesse por 
parte das empresas nas cotas das 
transmissões cresceu. A emissora 
já negocia com a Futebol Brasil 
Associados , que detém os direitos 
de transmissão da Segundona, a 

exibição dos jogos em 2009. (FS)

disponibilização de apenas 5 mil 
unidades, e atingiu mais de 200 
mil, negociadas a R$ 44,90. “Pre-
cisávamos de novas campanhas 
para ajudar o clube, pois iríamos 
enfrentar um ano muito difícil. A 
partir desse sucesso fizemos todas 
as adaptações para o restante da 
temporada”, diz Campos, sem 
revelar o faturamento total com 
as ações de marketing. 

Camiseta alusiva à queda para a segunda 
divisão: mais de 200 mil kits vendidos
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Desde então, foram mais de 25 
iniciativas lançadas em diversas 
áreas, como agência de viagem, 
programa sócio-torcedor, canal 
de TV na internet, informações 
do time pelo celular, espaço de 
relacionamento no estádio do 
Pacaembu, abertura de lojas com 
produtos do time e produção de 
um longa-metragem, entre outros. 
As mais recentes são a promoção 
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