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A Azul inicia as atividades nesta 
segunda-feira, 15 de dezembro, com 
vôos em Campinas (SP), Salvador 
(BA) e Porto Alegre (RS). A com-
panhia espera criar, até o final do 
primeiro semestre de 2009, malha 
de vôos para 22 cidades brasileiras, 
transformando futuramente tam-
bém (ainda sem data definida) os 
aeroportos de Campinas, Santos 
Dummont — onde ainda não tem 
permissão para atuar — e Salvador 
em pontos de escalas nacionais. 

Na quinta-feira, 11, foi entregue 
o primeiro avião da Embraer (E-Jet 
195) à companhia, em clima de festa, 
na sede da Embraer em São José dos 
Campos (SP). O diretor-presidente da 
Embraer, Frederico Curado, relembra 
a compra do primeiro avião Embra-
er pela JetBlue, também realizada 
por David Neeleman, fundador das 
duas companhias. “David disse que 
jamais compraria um avião brasileiro 
apenas por ser brasileiro, por mais 
que gostasse do Brasil. Mas o fato de 
a Embraer ser brasileira levou-o a vir 

Correção
É Luís Antônio Vargas, gerente 

de publicidade e promoções da Pe-
trobras, quem aparece recebendo a 
placa de indicado ao Premio Caboré 
na foto da página 58 da edição de 
8 de dezembro (no 1.338), e não 
Wilson Santa Rosa, como foi erro-
neamente identificado.

Negócios

O primeiro vôo da Azul
investigar nosso avião.” 

O E-Jet 195 custa a partir de 
US$ 30 milhões e tem capacidade 
para 118 passageiros. No Brasil, 
a Azul é a primeira companhia 
brasileira a ter frota Embraer. A 
fabricante atua globalmente com 

crescimento do mercado aéreo na-
cional. “No mês passado, o total de 
passageiros decresceu 1%. Mas nós 
acreditamos que o mercado brasileiro 
é pequeno demais. Se forem ofere-
cidos serviços entre cidades com 
tarifas mais baixas as pessoas vão 

O executivo compara os merca-
dos norte-americano e brasileiro de 
viagens de turismo. “Nos Estados 
Unidos, 80% das pessoas viajam de 
avião por lazer. No Brasil, apenas 
20%. Temos muito dinheiro e vamos 
criar um mercado bem grande.”

Atualmente, a companhia não 
tem autorização da Agência Nacio-
nal de Aviação (Anac) para atuar 
no Aeroporto Santos Dumont. “Em 
Congonhas, 95% dos vôos estão nas 
mãos da TAM e da Gol. A Anac vai 

da empresa), em São Paulo, e viaja 
na quinta-feira para rever a família, 
voando pela TAM. “Espero que a 
Marginal do Tietê em São Paulo 
fique um pouco mais vazia”, diz, 
referindo-se ao trajeto de Alphaville 
até o Aeroporto Internacional de 
Guarulhos. 

Nos primeiros aviões da frota da 
Azul estacionados no hangar da Em-
braer foram grafadas as seguintes fra-
ses: “O Rio de Janeiro continua Azul” 
e “Tudo Azul”. Até o fim de 2009 o 
brasileiro não terá TV ao vivo a bordo 
dos vôos da Azul, por conta de dificul-

dades técnicas na transmissão.

Crise econômica
Após a cerimônia de entrega da 

aeronave, o presidente da Embraer, 
Frederico Curado, desmentiu boatos 
sobre a demissão de 4 mil funcioná-
rios. A empresa fecha 2008 com 21 
mil funcionários, segundo o execu-
tivo, e não tem planos de reduzir a 
equipe, embora possa haver queda 
no ritmo de crescimento. “Não 
tivemos cancelamentos de pedidos 
de aviões desde o início da crise, 
apenas houve reprogramação do 
prazo de entrega de uma companhia 
chinesa”, afirma.

Sandra Silva

A contratação do jogador Ro-
naldo Nazário, o “Fenômeno”, 
pelo Corinthians já movimenta o 
departamento de marketing do time 
paulista. Para aproveitar a imagem 
do atleta, o clube pretende licenciar 
bonecos, lançar uma linha de ves-
tuário com o nome Ronaldo e atrair 
patrocinadores para o uniforme da 
equipe, além de internacionalizar 
o Corinthians com amistosos e 
venda de camisas no exterior. Para 
o jogador, sua chegada ao Corin-
thians representa a junção de duas 
grandes marcas.

Luís Paulo Rosenberg, vice-
presidente de marketing do Sport 
Club Corinthians Paulista, em 
entrevista ao Meio & Mensagem, 
afirma que a decisão de contratar 
Ronaldo partiu da comissão téc-
nica de futebol e não da área de 
marketing do clube. “É engraçado 
a imprensa transformar a contra-
tação do Ronaldo em uma jogada 
de marketing do Corinthians”, diz 
Rosenberg.

No contrato de um ano, Ronaldo 
receberá um salário fixo, além de 
angariar uma porcentagem sobre 
alguns dos produtos que serão ven-
didos pelo clube. Rosenberg conta 
que o salário fixo do jogador será 
pago com o dinheiro proveniente 
do aumento de público nas partidas 
do time. “O Ronaldo vai atrair os 

Marketing esportivo

Ronaldo chega ao Corinthians
torcedores e o Corinthians vai au-
mentar o preço de seu ingresso para 
pagá-lo, e ainda vai sobrar dinheiro 
para o clube”, afirma.

A visibilidade gerada pelo joga-
dor, hoje com 32 anos, fará com que 
o Corinthians “loteie” outros espaços 
do seu uniforme, afora o peito e as 
costas da camiseta alvinegra. “Ven-
deremos patrocínios para nossos 
calções e mangas das camisetas”, 
antecipa Rosenberg. 

Depois de a Medial Saúde não 
renovar o contrato de patrocínio, 
que rendeu R$ 17 milhões somando 
as ativações e a premiação da Medial 
pelo título da Série B em 2008, o Co-
rinthians negocia com seis empresas 
interessadas. “O fato de ter Ronaldo 
‘atiça’ os patrocinadores. Se antes de 
contratá-lo estávamos conversando 
com três empresas, agora já são 
seis. Mas ainda estamos longe de um 
acordo”, revela Rosenberg. 

Para o vice-presidente de mar-
keting, a chegada de Ronaldo vai 
aumentar a auto-estima da torcida 
corintiana. “A torcida é a mercadoria 
fundamental do marketing. Com a 
aproximação que será gerada por 
Ronaldo, os torcedores olharão com 
mais simpatia os produtos que o 
clube lançar”, aponta. 

Com contrato de um ano, não 
há certeza se as partes renovarão 
o vínculo para que Ronaldo atue 

pelo Corinthians em 2010, ano do 
centenário do clube. “O contrato é 
cheio de incógnitas e incertezas. Se 
fechássemos um contrato de dois 
anos, certamente uma das partes 
perderia, porque 2010 pode ser me-
lhor ou pior do que somos capazes 
de prever hoje. Vamos fazer o que 
é justo. Em 2010 a gente senta e vê 
como está o mundo, o Corinthians e 
o Ronaldo”, esclarece Rosenberg.

“Este ‘auê’ que fizeram sobre a 
contratação também faz com que 
os departamentos de propaganda 
e marketing das empresas olhem 
o Corinthians com mais respeito”, 
completa Rosenberg, afirmando já 
existir procura da camisa do clube 
nas lojas da Nike em Londres.

2009 Fenomenal
Na coletiva de imprensa que 

anunciou Ronaldo como o novo ca-
misa 9 do Corinthians, realizada na 
sexta-feira, 12, na sede do clube, o 
jogador destacou a força das marcas 
Corinthians e Ronaldo. “A junção de 
duas grandes marcas é maior do que 
uma sozinha. Espero corresponder 
a toda essa torcida”, disse Ronaldo, 
que depois foi recebido por mais de 
6 mil corintianos no estádio do clube, 
o Parque São Jorge.

A Nike, patrocinadora do atleta e 
fornecedora esportiva do Corinthians, 
aproveitou a apresentação do jogador 

para exibir placas com a frase “Volta 
por cima Ronaldo. Rala que rola”. 

O slogan “2009 Fenomenal” foi 
apresentado pelo clube no evento. Ro-
naldo acha normal que o Corinthians 
explore sua imagem para obter lucros. 
“Hoje em dia, tudo tem uma variável 
voltada ao marketing”, opina. 

André Lucena

55 companhias aéreas em 40 países. 
A empresa aérea Trip também terá 
frota Embraer no País. 

O criador da Azul, David Nee-
leman, sonha com um expressivo 

viajar. Queremos estar no Aeroporto 
Santos Dumont (RJ) e achamos que 
os vôos em Congonhas (SP) também 
podem aumentar. Há segurança para 
mais vôos em Congonhas.” 

tirar essa concentração das mãos 
deles”, afirma. Neeleman divide a 
rotina semanal entre o Brasil e os 
EUA. Ele trabalha de segunda-feira 
à quarta-feira em Alphaville (sede 

Propaganda

M&M lança 
Anuário 2009

Ronaldo: “Tudo tem variável voltada ao 
marketing”

A 41a edição do Anuário de 
Propaganda, da Editora Meio 
& Mensagem, já está à disposi-
ção dos profissionais do mercado 
publicitário. O título, cuja capa é 
assinada por José Zaragoza e Ra-
fael Urenha, mantém suas seções 
tradicionais, como Retrospectiva, 
com os principais acontecimentos 
do ano; Prêmios, com todas as 
peças das agências brasileiras 
laureadas nos principais festivais 
nacionais e internacionais; Ca-
lendário Promocional e Portfólio, 
que nesta edição teve a partici-
pação de 39 agências.

“O material serve de referência 
e é uma tremenda fonte de consulta 
para os profissionais do mercado 
conhecerem as agências”, comenta 
Marcelo de Salles Gomes, vice-pre-
sidente executivo do Grupo M&M. 
Quem comprar o anuário receberá 
o código para consultar o material 
disponível no site do grupo. O 
produto está à venda na loja virtual 
(www.meioemensagem.com.br/
loja) e pelo telefone 0800-7700501. 
Pré-lançado durante a rea lização do 
Prêmio Caboré 2008, o anuário 
inclui ainda os rankings de maiores 
agências e anunciantes e a lista de 
agências de propaganda, especiali-
zadas e fornecedores (áudio, vídeo 
e gráfica).

Em evento na sede da Embraer, em São José dos Campos, fabricante entrega a 1a  aeronave da Azul
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