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Com sua capacidade para gerar visibilidade e novos negócios, o jogador Ronaldo poderá ser 
para o Corinthians o que os craques David Beckham e Ronaldinho Gaúcho foram, 
respectivamente, para o Real Madrid e o Milan. A contratação do craque foi uma grande ação 
de marketing do clube, que busca receitas para sanar seu endividamento, hoje na casa dos R$ 
100 milhões. Neste ano, o Corinthians alicerçou um plano de marketing que contou com 
lançamento de diversos produtos como a camisa roxa e ações que incluíram a eleição da Miss 
Fiel, elevando a receita de R$ 50,9 milhões no ano passado para R$ 55,2 milhões em nove 
meses de 2008 (sem incluir a venda de jogadores). Outras inúmeras já estão previstas por 
conta do craque. 
 
"2009 fenomenal" 
 
Suporte para alavancar os negócios do clube o ídolo tem. Na sexta-feira passada data da sua 
apresentação oficial, com direito à recepção pela torcida no Parque São Jorge foi lançada uma 
camiseta alusiva à contratação:"2009 Fenomenal". O time espera que o jogador, sozinho, 
eleve em pelo menos 10% o fatura-mento do clube, além dos outros 30% de expectativa de 
crescimento dos negócios que independem dos projetos com o Ronaldor. 
 
Cálculos da Casual Auditores Independentes S/S projetam que o jogador gerará cerca de R$ 
10 milhões a mais por ano ao clube. Apenas até o dia 31 de dezembro, acredita-se que 5 mil 
camisetas número 9 serão comercializadas. Para garantir o pagamento do salário anual do 
jogador R$6 milhões e capitalizar também com a presença do atleta no time, o clube vai 
reajustar o preço dos ingressos das numeradas e lançar uma série de artigos. O preço da 
cadeira numerada nos jogos do clube, por exemplo, passará de R$ 60 para R$ 100. Em 
compensação, o clube vai lançar um cartão "Fiel Torcedor", que dará até 30% de desconto na 
compra antecipada. Em 2008, o público médio do Corinthians foi de 21 mil pessoas. 
 
O Corinthians também espera ampliar a quantidade de patrocinadores. Além de um substituto 
para a Medial Saúde no uniforme, pode haver outros dois: um para a manga e outro para o 
calção. Do total obtido com a publicidade nesses espaços, 80% serão destinados ao jogador. 
 
Bonecos 
 
Luís Paulo Rosenberg, diretor de marketing do Corinthians, diz que serão lançados bonecos, 
camisetas e outros produtos específicos com a marca Ronaldo. O craque ficará com 50% do 
valor gerado com os artigos licenciados com seu nome. 
 
Rosenberg conta que em 2008 o alvinegro do Parque São Jorge deve atingir a marca de 300 
mil camisetas comercializadas, com uma expectativa de acréscimo de 50% no ano que vem 
graças ao ídolo contratado. O torcedor deve esperar também por um filme sobre o retomo à 
Série A, em fevereiro, e um amistoso de apresentação da equipe, em janeiro. 
 
"O Corinthians tenta se posicionar como um clube diferente em termos de marketing", afirma 
Amir Somoggi. Por isso, na sua avaliação, Ronaldo pode fazer para o clube guardadas as 
devidas proporções o mesmo que fizeram David Beckham e Ronaldinho Gaúcho, que levaram € 
40 milhões e € 15 milhões, respectivamente a seus clubes na Europa. "Foi uma jogada de 
mestre que ofuscou o hexa do São Paulo", conclui. 
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 15 dez. 2008, Empresas & Negócios, p. C8. 


