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Mais implacável que a marca-
ção dos adversários foi o impacto 
da crise mundial nos contratos 
de patrocínio dos grandes clubes 
do futebol brasileiro, que chega-
ram a cogitar a possibilidade de 
estrear nos campeonatos esta-
duais com a camisa limpa. Aos 
45 do segundo tempo, São Paulo 
e Palmeiras acertaram novos 
contratos. As bases do tricolor 
ficaram inferiores à expectativa, 
já o verdão incrementou sua 
receita de patrocínio em aproxi-
madamente R$ 3 milhões. 

O Corinthians, mesmo com o 
fator Ronaldo Fenômeno, ainda 
não encontrou um novo anun-
ciante master e utilizou um par-
ceiro de ocasião nas duas primei-
ras rodadas do Paulistão 2009. O 
Flamengo, por sua vez, continua 
a novela para renovar com a 
Petrobras, patrocinadora desde 
1984 e que pretende 
reduzir investimentos. 
No litoral paulista, o 
Santos permanece pa-
trocinado pela Semp 
Toshiba (cerca de R$ 8 
milhões anuais). 

Nos lados do Mo-
rumbi, o São Paulo che-
gou a apresentar seu 
elenco e reforços para a 
temporada 2009 com a 
camisa sem patrocínio, 
mas conseguiu prorro-
gar por um ano o antigo 
acordo com a LG — que 
gira em torno de R$ 17 
milhões, mais bônus. A 
companhia sul-coreana 
investe no São Paulo 
desde 2001, e o último 
contrato, que expirou 
em dezembro, era de 
três anos. 

Com a conquista 
do tricampeonato do 
Brasileirão e a classi-
ficação para a Copa Santander 
Libertadores da América, prin-
cipal competição do continente 
sul-americano, o São Paulo 
pretendia assinar um acordo de 
R$ 30 milhões anuais. Contu-
do, a crise econômica mundial 
frustrou os planos da diretoria 
são-paulina.

Meio-de-campo embolado
Segundo Julio Casares, vice-

presidente de marketing do 
São Paulo e diretor de projetos 
especiais da Rede Record, a 
Philips apresentou uma proposta 
ao clube de R$ 24 milhões mais 
bônus, em agosto do ano passa-
do. O contrato valeria durante 
2009 e esteve muito perto de 
ser assinado. Entretanto, com 
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o estouro da crise econômica 
mundial, o valor apresentado 
pela Philips baixou para R$ 14 
milhões. “Com os R$ 24 milhões 
mais o bônus chegaríamos aos 
R$ 30 milhões, que é o que vale 
o São Paulo”, diz Casares.

O diretor de marketing da 
LG, Eduardo Toni, por meio de 
um comunicado oficial, destaca 
que, apesar das turbulências 
financeiras, os investimentos da 
companhia no Brasil serão man-
tidos. “Continuamos acreditando 
que o futebol é uma das mais im-
portantes expressões da cultura 
brasileira. Por isso, estamos hon-
rados em continuar essa parceria 
e muito felizes com a renovação 
do patrocínio,” pontua Toni.

A intenção da LG era assinar 

um contrato de três 
anos com os mesmos 
valores, mas a diretoria 
do São Paulo reduziu o 
tempo do acordo para 
apenas um ano, acredi-
tando que a crise será 
amenizada nesse perí-
odo. Para 2010, o time 
buscará um contrato 
mais vantajoso. 

O São Paulo, in-
clusive, já possui uma 
“pauta” com a Emi-
rates Airlines para 
um possível acordo 
a partir do próximo 
ano. Nos bastidores 
do Morumbi há quem 
afirme que a cúpula 
são-paulina já agendou 
duas reuniões com a 
diretoria da Emirates 
para este ano, uma no 
Brasil e outra nos Emi-
rados Árabes Unidos.

Já o Corinthians, que não 
teve o maior contrato do futebol 
brasileiro renovado pela Medial 
Saúde (R$ 16,5 milhão por ano), 
espera assinar um acordo em 
breve. “Ainda não fechamos 
nada, mas, se você perguntar 
qual valor queremos, R$ 100 
milhões por ano está bom”, disse 
aos risos Luís Paulo Rosenberg, 
vice-presidente de marketing do 
Corinthians. Para as duas primei-
ras rodadas do Paulistão 2009, o 
clube firmou um contrato de oca-
sião com a Locaweb. A empresa 
que atua na hospedagem de sites 
pagou cerca de R$ 150 mil para 
estampar sua marca nas mangas 
da camisa alvinegra.

Em dezembro, quando o Co-
rinthians anunciou o atacante 

Ronaldo como principal contra-
tação, Rosenberg afirmou que o 
fato de ter o Fenômeno atiçaria 
os patrocinadores. “Se antes de 
contratá-lo estávamos conversan-
do com três empresas, agora já 
são seis. Mas ainda estamos longe 
de um acordo”, revelou em de-
zembro ao Meio & Mensagem. 
Até o fechamento desta edição 
o alvinegro não havia assinado o 
patrocínio master para 2009. 

Verdinhas garantidas
O Palmeiras foi uma exceção 

à regra na batalha pelo patro-
cínio, já que conseguiu firmar 
um acordo de três anos com a 
Samsung. Pelo contrato, o ver-
dão receberá R$ 15 milhões por 
temporada, além de bônus caso 
conquiste títulos. “O Palmeiras 
disputará campeonatos impor-
tantes, e definimos valores de 
premiação que vão de R$ 100 mil 
a 450 mil por título conquistado”, 
explica o vice-presidente execu-
tivo da Samsung, José Roberto 
Ferraz de Campos.

Pelo acordo anterior, com 
a Fiat, expirado no fim do ano 
passado, a montadora italiana 
desembolsou cerca de R$ 8,5 
milhões para ser patrocinadora 
master do Palmeiras. Por meio 
do contrato com a Suvinil, que 
paga quase R$ 3 milhões para 
estampar as mangas da camisa 
alviverde e é valido até o fim 
deste Campeonato Paulista, o 
clube recebe pouco mais de R$ 
12 milhões.

Para Campos, o período de 
crise mundial é um momento 
de oportunidade, e o contrato 
de três anos com o Palmeiras é 
a prova de que a Samsung está 
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atenta a isso. “Somos 
uma empresa sólida e 
que vai se destacar du-
rante a crise. Este é um 
momento de investimen-
to sério e selecionado, e o 
Palmeiras é a prioridade 
do nosso departamento 
de marketing esportivo”, 
afirmou no evento que 
anunciou a parceria.

No Rio de Janeiro, 
o casamento entre Fla-
mengo e Petrobras, que 
completará bodas de 
prata neste ano, ainda 
está indefinido. Segun-
do o vice-presidente de 
marketing rubro-negro, 
Ricardo Hinrichsen, a 
estatal fez uma proposta 
formal de renovação, e o 
clube deve se posicionar 
no máximo até o fim do 
mês. “Provavelmente 

será renovado”, destaca, sem 
revelar as bases. O time da Gávea 
queria aumentar os ganhos — 
atualmente em R$ 16,2 milhões 
anuais —, mas a estatal quer 
reduzir esse valor para algo em 
torno de R$ 14,7 milhões (ne-
nhuma das partes confirma os 
valores).

O Vasco da Gama, que em 
2008 viveu seu pior momento 
em campo, com o rebaixamento 
para a Série B, é outra exceção. 
O time da colina trocou a cons-
trutora MRV, que pagava R$ 350 
mil anuais, pela Eletrobrás, que 
estampará seu logo no uniforme 
cruzmaltino por R$ 14 milhões 
(o contrato é de quatro anos). 
Já Fluminense e Botafogo per-
maneceram com seus parceiros, 
respectivamente Unimed (que 
injeta dinheiro em contratações 
e não abre valores do contrato) 
e Liquigás (que rende algo em 
torno de R$ 8 milhões por ano 
ao alvinegro).

Nas Alterosas, Atlético e 
Cruzeiro ainda seguem com as 
camisas limpas. A equipe azul-
celeste negocia com Tenda e 
Fiat, parceiras do ano passado 
e que têm a preferência para a 
renovação, e com duas multina-
cionais. O anúncio pode ser feito 
durante a apresentação do novo 
uniforme, dia 3 de fevereiro. Do 
lado do Galo, que vive a ressaca 
do ano do centenário sem títulos, 
a assessoria informa que existem 
negociações em andamento. 

Já no Rio Grande do Sul, 
Internacional e Grêmio man-
tiveram seus patrocinadores: 
Banrisul e Tramontina (presente 
no peito e na manga de ambos), e 
Unimed (no calção do Grêmio).

Casares, do São Paulo, conseguiu prorrogar contrato com a LG, mas perdeu acordo mais vantajoso com a Philips
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Ainda sem patrocínio, Cruzeiro negocia com Fiat e Tenda
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