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Jogada de mestre de um time que volta à elite do futebol ou tiro que pode sair pela culatra? A 
contratação do craque Ronaldo Fenômeno pelo Corinthians, anunciada anteontem, suscita uma 
serie de questões do ponto de vista do marketing e dos negócios. Afinal, o maior artilheiro da 
história das Copas do Mundo, com 15 gols, exibe um passado repleto de glórias, mas um 
futuro profissional recheado de incertezas, o que pode ameaçar as ações de marketing 
associadas ao seu nome.  
 
A pergunta que paira no ar é se ele, depois de se contundir gravemente em diferentes 
momentos da carreira - a última delas, uma contusão no joelho, ocorreu no início do ano -, 
voltará a encantar os estádios, engordando os cofres corintianos e de seus patrocinadores.  
 
O jogador deve ser apresentado oficialmente nesta sexta-feira, quando será detalhada 
também a ação de marketing para a sua contratação. A diretoria do time acredita que, com 
Ronaldo, a cota de patrocínio - que não foi renovada com a Medial Saúde - supere os R$ 20 
milhões pedidos até então.  
 
"O risco em contratá-lo existe. É um profissional que está fora dos campos e os incidentes 
criaram pontos positivos e negativos para a imagem dele. Mas ele é uma figura que gera mídia 
espontânea", avalia Claudinei Santos, coordenador do Núcleo de Estudos em Negócios do 
Esporte da Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM). Para o especialista, o 
desempenho de Ronaldo no campo vai selar o sucesso ou fracasso da imagem do Corinthians e 
o retorno financeiro esperado com sua contratação.  
 
Apesar de o clube afirmar que a contratação do atacante passou pelo crivo do departamento 
de futebol, os especialistas são unânimes em afirmar que se trata de uma estratégia de 
marketing. "Foi uma jogada inteligente e oportuna do Corinthians", afirma José Cocco, diretor 
da J.Cocco Esporte e Marketing. Segundo ele, mesmo que Ronaldo não jogue e, apesar da 
lesão e dos escândalos, sua marca ainda é muito forte. E acrescenta que o clube pagará um 
valor "compatível" com o Ronaldo atual - especula-se em R$ 6 milhões, por um ano.  
 
Jaime Troiano, sócio da Troiano Consultoria de Marca, concorda. "Os dois ganham, só que fora 
do campo. Porque o potencial da marca Ronaldo é muito grande. Mas o estado físico dele exige 
cuidados, algo que o plano de marketing não pode desconsiderar", diz. "Como a condição física 
do Ronaldo não é boa, acredito que o Corinthians o colocará em campo apenas em alguns 
momentos e em situações de jogo favoráveis, para não o expor e assim preservar as ações de 
marketing".  
 
Gilson Nunes, especialista em gestão de marcas, discorda dessa estratégia. "A contratação do 
Ronaldo é uma ação mercadológica que traz bons resultados no curto prazo. Mas é uma 
estratégia muito arriscada no longo prazo. Se o desempenho dele em campo não for bom e o 
do Corinthians também, o feitiço pode se voltar contra o feiticeiro", afirma Nunes, sócio da 
consultoria BrandFinance.  
 
Patrocínio  
 
Enquanto não se sabe se Ronaldo voltará a brilhar nos gramados, o Corinthians capitaliza 
desde já com a euforia provocada por sua contratação.  
 
O clube não revela se haverá um patrocinador específico para o Fenômeno no clube. Mas Caio 
Campos, gerente de marketing, acredita na valorização "do passe do clube". "Sabemos que ele 
agrega valor, mas tem de ver quanto o mercado quer pagar". Recentemente, na renovação do 
contrato com a Medial Saúde, o clube pediu R$ 20 milhões - o contrato anterior era de R$ 16,5 
milhões - e não levou. "Sem dúvida o Ronaldo pode elevar ainda mais o patrocínio, mas 
depende de quem pagará".  
 



Campos argumenta que a não-renovação com a Medial teve a ver com a estratégia da 
empresa, e não com o valor. Ele acredita que, como ação de marketing, a contratação é 
vitoriosa, pois o clube terá retorno de mídia nacional e internacional. "É arriscado pelo futebol, 
mas ele foi avalizado pela equipe".  
 
Um dos ganhos do Corinthians com o jogador será na venda de camisetas - acredita-se que ele 
possa superar a marca do argentino Carlito Tevéz, que chegou a ter 400 por dia. Esta 
comercialização está atrelada ao contrato do clube com a Nike, que vai até o final de 2009. 
Segundo informações publicadas pela imprensa, a equipe receberia um percentual de royalties 
ao atingir uma meta, além de R$ 5 milhões - não confirmado pelo clube nem pela empresa. 
Ambos negam também uma revisão do contrato. A Nike é patrocinadora do jogador.  
 
David Grinberg, gerente de comunicação da Nike, acredita que a contratação de Ronaldo 
agrega, sim, valor à marca, mas que é cedo para traduzir isso em números. Também acredita 
em um aumento da venda das camisetas e diz que "a Nike quer que ele se recupere, esteja 
em forma e possa atuar". 
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 11 dez. 2008, Empresas & Negócios, p. C3. 


