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Um gol comemorado por 
todos. Esse pode ser o resumo 
do primeiro tento de Ronaldo 
com a camisa do Corinthians. 
A euforia da torcida corintiana 
e do “Fenômeno” com o gol 
aos 47 minutos do segundo 
tempo que garantiu o empate 

Marketing esportivo

Empresas vibram  
com gols de Ronaldo

do alvinegro contra seu maior 
rival, o Palmeiras, no dia 8, 
também ecoou na Rede Globo, 
Nike, Visa, Lupo e Panasonic, 
patrocinadores do uniforme 
corintiano na partida. 

Ronaldo também marcou o 
segundo gol do Corinthians na 

vitória sobre o São Caetano na 
quarta-feira, 11. Com mais de 
29 mil espectadores no Pacaem-
bu, o Timão venceu a partida 
por 2x1. O canal pago Sportv 
transmitiu a partida ao vivo, 
mas ainda não tem os números 
da audiência.  

Após a gigantesca mídia ge-
rada como decorrência dos dois 
primeiros gols do atleta, o pre-
sidente do Corinthians, Andrés 

Sanchez, garante que o clube está 
perto de anunciar seus patroci-
nadores para camisa, calções e 
mangas. “O patrocínio está próxi-
mo, e espero que até semana que 
vem (esta semana), no máximo, 
estejam os três fechados. Não 
são os R$ 30 milhões que a gente 
queria, mas vai ser o maior do 
Brasil”, afirmou. 

Segundo ele, o valor do pa-
trocínio master será superior a 
R$ 25 milhões anuais. Essa quan-
tia será toda do Corinthians. Em 
relação aos valores dos calções e 
mangas, o time amealhará 20%, 
já que os outros 80% fazem parte 
do pagamento a Ronaldo. 

Na partida da reestréia de 
Ronaldo, a Globo registrou 
média de 25 pontos no ibope, 
com 52 de share. No término do 
jogo, atingiu pico de 34 pontos. 
A audiência, no entanto, foi a 
mesma da partida entre São 
Paulo e Corinthians no dia 15 
de fevereiro, jogo que registrou 
média de 25 pontos, com share 
de 45. Cada ponto equivale a 
cerca de 55 mil domicílios na 
Grande São Paulo. 

A Nike veiculou o anúncio 
“Ele voltou” nos jornais Folha 
de S. Paulo, O Globo e Metro, no 
dia seguinte ao jogo. A Visa, que 
ocupou o peito e a parte superior 
das costas da camisa do Corin-
thians no clássico, utilizou o pa-
trocínio esporádico como parte 
da estratégia de lançamento da 
campanha global “go.”. 

“Quando fechamos o con-
trato com o Corinthians nem 
sabíamos que o Ronaldo poderia 
jogar, pois ele ainda não havia 
estreado. Nosso objetivo era fa-
zer um teaser da campanha três 
horas antes de seu lançamento, 
no intervalo do Fantástico”, 
explica Luis Cássio de Oliveira, 
diretor executivo de marketing 
da Visa do Brasil.

A Lupo também aproveitou o 
clássico paulista para expor sua 
marca nos calções e na parte in-
ferior da camisa do Corinthians. 
“Não dá para calcular a impor-
tância, e o retorno é imensurá-
vel. Essa foi uma das maiores 
ações da empresa desde que 
patrocina uniformes de clubes”, 
garante o diretor comercial, 
Valquirio Ferreira Cabral Jr. O 
retorno de mídia para a Lupo 
com o patrocínio é estimado em 
cerca de R$ 3 milhões.

André Lucena 

Ronaldo em campo pelo Corinthians: festa das marcas e da mídia
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