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UM BELO JOGO, FORA DE CAMPO

...RENATO GAÚCHO

Técnico e ex-jogador, foi convocado
para o Mundial de 1990

SEIS PERGUNTAS A...

“O nível da Copa está
baixo. O futebol vem
caindo no mundo todo”

O ex-atacante Renato Gaúcho
jogou em diversos clubes,
tornou-se ídolo de Grêmio
e Flamengo e foi convocado
para a Copa de 1990. De férias
do comando do Bahia até
a próxima quinta-feira, ele
assistiu às primeiras partidas
da Copa do Mundo no
Rio de Janeiro. E não gostou
muito do que viu até aqui.

Qual é a sua expectativa
para a estreia do Brasil?
A expectativa é sempre grande.
Seleção brasileira sempre
mexe com os nossos corações,
ainda mais em uma Copa do

Mundo. Vou reunir os amigos
aqui em casa (no Rio de Janeiro)
para ver a partida. Não quero
arriscar um placar, mas
o Brasil vai vencer o jogo.

O time do Dunga te agrada
ou falta alguma coisa?
Respeito a opinião do Dunga,
mas acho que o grupo que
ele escolheu tem muito
jogador de marcação no
meio-campo e poucos homens
de ligação. Se tivermos algum
problema com o Kaká, que eu
torço para que não aconteça,
ele vai ter dificuldades para
dar criatividade ao time.

Como avalia o nível dos
jogos da Copa até aqui?
Pelo que eu vi até agora, o nível
está baixo. Mas o futebol no
mundo inteiro caiu e vem caindo
de nivel nos últimos anos.

Falta um pouco de coragem,
disposição para arriscar, não?
Um pouco não, está faltando
muito. Poucos são os jogadores
que possuem essas características
hoje em dia. Messi, Káká, Cristiano
Ronaldo e mais uns dois ou três
são atletas diferentes e que, nos
dias atuais, não aparecem todo
dia. Na minha época de jogador a
oferta de talentos era muito maior.

Alguma seleção te
impressionou positivamente?
Até agora, gostei do time da
Alemanha, que jogou um futebol
rápido, de muitos deslocamentos
e boa qualidade, e a da Holanda.
Mas nenhuma me surpreendeu
demais. A decepção foi
a França, que fez um jogo
muito ruim contra o Uruguai.

Pelo desempenho das outras
equipes, o Brasil é favorito?
Ainda é muito cedo para
dizer. Mas o Brasil é sempre
favorito. Seja em Copa do
Mundo ou qualquer outra
competição que for disputar.

Divulgação

Extra faz ação
com prêmio
de R$ 500 mil
Marca quer aproveitar patrocínio da seleção
brasileira para reforçar atuação com os clientes

Fábio Suzuki
fsuzuki@brasileconomico.com.br

Até o dia 2 de agosto, os brasi-
leiros terão a oportunidade de
ganhar de uma só vez R$ 500
mil, uma viagem com a família
para Punta del Leste e sair em
uma revista de celebridades.
Essa é a iniciativa do Grupo Pão
de Açúcar para a promoção da
marca Extra durante a Copa do
Mundo na África do Sul.

“A idéia dessa ação é para o
consumidor viver a experiência
de um jogador de futebol, com
todo o glamour proporcionado
pelo mundo do futebol”, afirma
Elen Osne, gerente de trade
marketing do Extra.

Patrocinadora oficial da sele-
ção brasileira, a marca visa como
objetivos na iniciativa a divulga-
ção da parceria com a CBF, au-
mentar as vendas de seus esta-
belecimentos e reforçar a parce-
ria estratégica com as marcas
Seara e Itaú, que também têm
contrato com a entidade brasi-
leira de futebol e participam in-
diretamente da promoção.

Além desta ação, o Extra
também está como cotista más-
ter do Parque da Copa, realizado
no Jockey Club, na capital pau-
lista, além de realizar outras
iniciativas que tem levado seus
clientes até a África do Sul. “São

mais de 40 pessoas que estamos
levando para a Copa através de
nossas promoções”, diz Elen.

Mais supermercado
Para animar a torcida pela sele-
ção brasileira, a rede varejista
Comper dará aos seus clientes
um desconto de 15% em produ-
tos ligados ao churrasco, como
carne e cerveja. De acordo com
a Associação Brasileira de Su-
permercados (Abras), a expec-
tativa de crescimento do seg-
mento neste ano é de 10% con-
tra 6,5% de 2009. Muito desse
aumento deve-se à realização
da Copa do Mundo. ■

Com a Copa do
Mundo, expectativa
de crescimento
para o segmento
varejista é de 10%
neste ano, segundo
projeção da
Associação brasileira
de Supermercados

Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 15 jun. 2010, Primeiro Caderno, p. 46.
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