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O craque revela com exclusividade os detalhes da parceria milionária com o grupo WPP para 
criar uma empresa de marketing esportivo, conta quais são seus investimentos e como lida 
com o dinheiro  
 
A ideia surgiu na casa do apresentador de tevê Fausto Silva, que todo mês reúne os amigos 
em torno de uma pizza. Do seleto grupo daquela noite de abril de 2009 faziam parte o 
publicitário e presidente do grupo Ogilvy no Brasil, Sérgio Amado, e o jovem empresário 
Marcus Buaiz, herdeiro do grupo capixaba Buaiz que tem negócios em diversas áreas, de 
alimentação a shopping center.  
 
Foi Buaiz o encarregado de levar o mais ilustre convidado da noite, o jogador Ronaldo Nazário 
de Lima, que entre uma garfada e outra comentava a preocupação em definir o futuro depois 
de encerrar a carreira no futebol.  
  

 
 
"Esta é uma operação que nasce no Brasil e vai para o mundo. A primeira parada será 
Londres"  
  
“O Faustão deu a ideia: por que não cria uma empresa de marketing e consultoria esportiva?”, 
diz Ronaldo. Na última segunda-feira, às vésperas do feriado de 7 de setembro, um ano e 
meio depois da pizza na casa de Fausto Silva, Ronaldo Fenômeno recebeu a reportagem de 
DINHEIRO para falar com exclusividade de seu mais novo empreendimento, a 9INE, resultado 
da associação entre ele, o amigo Buaiz e o grupo britânico WPP dono da Ogilvy e de um 
faturamento de US$ 6,8 bilhões no primeiro semestre deste ano.  
  
A 9INE nasce com investimentos de R$ 5 milhões – aplicados ao longo dos três primeiros anos 
e potencial de receita de R$ 50 milhões dentro de quatro anos. Mais: antes mesmo de abrir as 
portas na arborizada avenida São Gualter, no elegante bairro de Alto de Pinheiros, a 9INE já 
registra uma base de pelo menos 100 marcas, que hoje estão na carteira de clientes do grupo 
WPP no Brasil e no Exterior.  
  
Ronaldo se diz bastante animado com a ideia de trocar os gramados pela vida de empresário e 
faz planos que incluem seus colegas de profissão. “Quero dar consultoria a jogadores de 
futebol que mal sabem fazer uma declaração de Imposto de Renda. Tem gente com um 
potencial enorme e que está mal assessorado”, garante o Fenômeno, com a autoridade de 
quem tem um tino empresarial muito bem desenvolvido.  
  



Ronaldo não confirma, mas Kaká e Alexandre Pato estão prestes a assinar contrato 
com a 9INE para que o ex-camisa 9 da Seleção Brasileira cuide da vida empresarial 
dos dois fora das quatro linhas.  
 
Além disso, o craque dá pistas de que poderá entrar no disputado mercado de compra de 
jogadores. “É um negócio atraente. Você compra dez jogadores e, se um der certo, já paga os 
outros nove. Eu devia ter investido no Neymar um ano atrás. Agora passou. Putz! Perdi a 
oportunidade”, diz sorrindo. A princípio, o Fenômeno pretende entrar de cabeça na 
administração da carreira de outros jogadores.  
  

 
 
Ronaldo terá como sócios o publicitário Sérgio Amado (Esquerda.), o inglês Martin Sorrell 
(centro), do WPP, e o empresário Marcus Buaiz (à dir.) 
  
Administrar, aliás, é um verbo que Ronaldo sabe conjugar como poucos em seu meio. A 
fortuna do craque é estimada em US$ 250 milhões (leia quadro) e não para de crescer, graças 
ao perfil administrativo que Ronaldo forjou ao longo de 20 anos de carreira e à maturidade que 
adquiriu depois de alguns tropeços. Até a sua postura diante de impulsos consumistas mudou.  
  
“Comprar aquela Ferrari foi uma das maiores bobagens que eu já fiz”, diz ele em relação ao 
carrão italiano, pelo qual pagou US$ 500 mil, 12 anos atrás. Hoje, Ronaldo diz ter uma relação 
tranquila com o dinheiro. “Gasto muito pouco comigo. Não que eu seja pão-duro. É 
desinteresse mesmo. Tenho tudo”, diz. A relação tranquila com a fortuna que amealhou, e 
continua amealhando, não significa, porém, que Ronaldo seja displicente em relação às 
próprias finanças. “Aplico em fundos de perfil conservador.  
  
Há um ano e meio passei a investir em ações e o resultado tem sido ótimo”, afirma. Ele ainda 
aponta os papéis que compõem sua carteira de ações. “Aplico nas tradicionais, Vale e 
Petrobras e outras menores.” O craque acompanha tudo de perto. Sempre que pode, entre 
uma concentração (que, faz questão de lembrar, ele detesta) e um jogo do Corinthians, checa 
no computador como andam os investimentos.  
  
Não se mete com as despesas de casa. Dessas, Bia Antony, sua mulher, se encarrega de 
cuidar.  “Ela não esbanja, então fico sossegado”, diz o jogador, dando uma boa risada em 
seguida. Com a agenda carregada que tem, repleta de compromissos ora com o Corinthians, 
ora com patrocinadores (AmBev, Claro, Vale e Hypermarcas, além da Nike), Ronaldo conta 
com a assessoria de uma equipe que cuida de seu patrimônio. 
  



 
 
O craque fala diretamente com Lula (centro), o premiêr italiano, Silvio Berlusconi( direita) e 
com o estilista Giorgio Armani (esquerda).  
  
Segundo ele, são 20 profissionais entre advogados, economistas e contadores espalhados por 
três países: Espanha, Suíça e Brasil. A cada trimestre, Ronaldo  recebe, e diz ler atentamente, 
relatórios financeiros enviados pelos consultores e também pelo pessoal do Bradesco, 
encarregado de gerir os fundos de investimento do craque no Brasil.  
  
O lado empresarial do Fenômeno é conhecido apenas por aqueles que estão à sua volta e estes 
garantem: Ronaldo estipula metas, prazos para cumpri-las e cobra resultados. “Ele tem um 
tino comercial e uma capacidade analítica muito apurados”, descreve Fabiano Farah, 
empresário do jogador há oito anos.  
  
Segundo Farah, não é exagero afirmar que, a cada ano, Ronaldo recebe mais de uma centena 
de propostas para se tornar sócio de algum “negócio mirabolante” com taxas de retorno 
“excepcionais”. “Já propuseram sociedade num negócio com retorno sobre o capital investido 
acima de 30% em menos de um ano”, conta Farah.  
  
Ronaldo ouve com atenção, mostra-se realmente entusiasmado com a ideia alheia, mas só 
para não ser deselegante com o interlocutor. Os amigos do craque dizem que ele é capaz de 
demorar meses para tomar uma decisão de investimento.  
  

 
 
Ele também é atendido e procurado pelo rei da Espanha, Juan Carlos, FHC e por estrelas como 
o ator Hugh Jackman, o Wolverine 
  
“É um empresário extremamente racional e que não se impressiona com belas apresentações 
em Power Point”, garante Farah. Normalmente, diz ele, na primeira reunião, Ronaldo percebe 
se o negócio é bom ou não. Um dos lemas do craque, segundo o empresário é: “Ter uma boa 
ideia todo mundo tem, todos os dias.  
  



 
  
  

 
   
O que faz a diferença é a capacidade de execução e de entrega.” Hoje, o maior artilheiro da 
história da Copa do Mundo (com 15 gols) tem participação em negócios diversificados. O 
edifício de seis andares, numa área de sete mil metros quadrados onde funciona a 
Universidade Estácio de Sá, é de Ronaldo.  
 



“O prédio é meu e eu recebo um percentual sobre cada matrícula efetuada”, revela o jogador. 
Ele tem ainda 8% na holding que comanda a rede de academias A!BodyTech, com 19 
unidades, espalhadas em cinco Estados, e faturamento de R$ 130 milhões previsto para este 
ano.  
  
Na A!BodyTech, Ronaldo tem como sócios os empresários João Paulo Diniz (herdeiro do Grupo 
Pão de Açúcar), Alexandre Accioly (rei da noite carioca), o consagrado treinador de vôlei 
Bernardinho e o ex-banqueiro Luiz Urquiza.   
  
O papel de Ronaldo empresário está bem definido na sociedade que ele acaba de firmar com o 
WPP. “Vou usar minha ampla rede de relacionamentos para promover negócios.” E, tratando-
se de Ronaldo, o network é de dar inveja à mais estrelada das celebridades.  
  

  
  
Em princípio ele minimiza, mas acaba reconhecendo o peso (sem trocadilhos) que tem. Se 
você ligar agora para o rei Juan Carlos da Espanha ele te atende, não é? “Acho que sim.” E se 
você ligar para o Bono Vox (líder da banda U2), ele também te atende na hora? “Acho que 
sim”, responde o camisa 9, com um ar meio encabulado.  
  
Até o sisudo CEO do grupo WPP, Martin Sorrell se rendeu aos “encantos” do Fenômeno. Sorrell 
é, ele próprio, um dos empresários mais influentes da Europa. Gosta de ser tratado por “sir”, 
título dos cavaleiros da rainha da Inglaterra com o qual foi condecorado por Elizabeth II.  
  
Sorrell é quase uma unanimidade entre seus pares no mundo dos negócios – não exatamente 
pela sua simpatia. Quem acompanhou as primeiras conversas entre Ronaldo e Sérgio Amado 
foi a vice-presidente do WPP para a América Latina, Ann Newman. É ela quem prospecta novos 
negócios para o grupo, inclusive a compra e a fusão de empresas na região.  
  
Sorrell só foi conhecer Ronaldo pessoalmente num evento promovido pelo grupo WPP em 
março deste ano, no hotel Copacabana Palace, no Rio de Janeiro. Diante de uma plateia de 
cerca de 200 pessoas – entre empresários, clientes das agências do grupo e executivos do 
WPP.  
  
Ronaldo fez um rápido discurso e avisou a plateia que iria chamar ao palco “um inglesinho 
metido que acha que a Inglaterra vai ganhar a Copa”. Para quem gosta de ser chamado de 
“sir”,  talvez Sorrell tenha ficado impressionado com a falta de cerimônias do novo sócio – que 
o presenteou com a camisa 9 da Seleção Brasileira.  
  
“O Martin ficou encantado com o Ronaldo. E olha que para o Martin se encantar com alguém é 
bem difícil”, comenta Sérgio Amado. A partir do encontro no Copacabana Palace, Sorrell deu o 
sinal verde para a concretização da parceria.  
  



À DINHEIRO o CEO do WPP disse ter ficado realmente impressionado com a força da imagem 
do craque. “Acredito que esta é a década do Brasil e o País representa uma grande 
oportunidade no mercado de marketing esportivo. Estou particularmente feliz porque o melhor 
jogador de futebol do mundo agora joga no meu time”, disse ele.   
  
Claro que o calendário esportivo no Brasil está na mira de empresas do mundo inteiro e não 
seria diferente com a 9INE. O foco inicial estará na Copa do Mundo de 2014 e na Olimpíada de 
2016. Mas a atuação da empresa não ficará restrita ao mercado brasileiro.  
  
“Esta é uma operação que nasce no Brasil e vai para o mundo. A primeira parada será 
Londres”, diz Ronaldo. Preocupação comum aos três sócios, Ronaldo, Buaiz e Amado, é deixar 
claro ao mercado que a 9INE não é uma agência de publicidade ou de relações 
públicas. “Nosso papel será o de aproximar as empresas do esporte e indicar quais são as 
melhores estratégias para cada marca. Vamos promover eventos e criar conteúdo, inclusive 
para a tevê”, diz Ronaldo.  
  

 
  
“Quem quiser saber mais pode nos contratar”, diz Luiz Fernando Musa, diretor-geral da Ogilvy. 
Foi dele a ideia de escalar Ronaldo como garoto-propaganda da operadora Claro. Em março, o 
craque lançou o Claro Ronaldo, página do jogador no Twitter. Em 40 dias, o camisa 9 do 
Corinthians já contabilizava 650 mil seguidores. “Ronaldo agrega, em média, cinco mil novos 
seguidores por dia. É muita coisa”, comenta Sérgio Amado (assista à entrevista no site da 
IstoÉ Dinheiro).  
  
Oficialmente a 9INE começa a operar em outubro. No plano de negócios está prevista a 
contratação de 20 profissionais. Há dois nomes disputando o cargo de presidente da empresa 
um deles, inclusive, não é do mercado publicitário e, caso seja confirmado, vai causar novo 
alvoroço na praça.  
  
Além de definir quem terá o metódico empresário Ronaldo Nazário de Lima como patrão, os 
três sócios vivem o frenesi dos preparativos para o lançamento da empresa – que será em 
grande estilo, com direito a coquetel e presenças ilustres. Oficialmente o trabalho começa em 
outubro, mas os corintianos não precisam se preocupar. “Estou me preparando para jogar até 
o fim deste ano, mas se a gente (o Corinthians) vencer o Brasileiro, posso disputar a 
Libertadores”, diz Ronaldo. 
  
 ENTREVISTA 
 
"Eu deveria ter investido no Neymar um ano atrás”  
 Ronaldo Nazário de Lima 



Às vésperas de completar 34 anos (no dia 22 de setembro), Ronaldo Nazário de Lima diz que 
aprendeu a ter uma relação madura com o dinheiro que ganhou ao longo de quase 20 anos de 
carreira. Hoje, diz ele, gasta muito pouco consigo mesmo.  
  
“Não é porque eu seja pão-duro. É desinteresse mesmo. Tenho tudo.” Ele vê o dinheiro que 
tem apenas como fator de segurança para ele e sua família. “É bom saber que o dinheiro está 
lá, caso eu precise.  
  

 
 

A peso de ouro: o passe de Neymar valia 3 milhões de euros, em 2008, 
e hoje sua multa contratual é de 45 milhões de euros   
  
É para isso que serve. Mais nada.” Acompanhe, a seguir, a entrevista exclusiva que o craque – 
agora como empresário – concedeu à DINHEIRO, na qual fala sobre o seu futuro, novos 
negócios e até sobre o arrependimento de não ter comprado o passe do craque santista 
Neymar: 
  
DINHEIRO – O que significa ser um jovem milionário aos 34 anos de idade?  
 
RONALDO – Significa tranquilidade e segurança para a minha família. É bom saber que o 
dinheiro está lá, caso eu precise. Mas é para isso. Mais nada. Não sou consumista. Gasto 
pouco comigo e não é porque eu seja pão-duro. É desinteresse mesmo. Minha relação com o 
dinheiro hoje é baseada apenas na necessidade. Nem tênis eu compro. A Nike me dá todos os 
modelos que eu quiser.  
  
DINHEIRO – Mas nem sempre foi assim. Houve o episódio da Ferrari (há 12 anos, 
Ronaldo comprou uma Ferrari avaliada em US$ 500 mil), quando disseram que era 
uma afronta num país pobre como o nosso.  
 
RONALDO – Claro que a minha vida mudou quando comecei a ganhar dinheiro. Passei a ter 
acesso a coisas com as quais eu só sonhava. Quando comprei a Ferrari, tinha 22 anos. Era um 
sonho que eu tinha desde criança. Mas te digo que esse carro me deu muito mais dor de 
cabeça do que prazer. Na Europa e nos Estados Unidos, quando você compra um carro bacana, 
as pessoas ficam felizes por você estar se realizando profissional e financeiramente. Aqui no 
Brasil não. É uma afronta. Dizem que é exibicionismo. É por isso que eu digo que o brasileiro 



não respeita seus ídolos. O Michael Jordan e o Tiger Woods são caras respeitadíssimos nos 
Estados Unidos. Aqui é diferente. O brasileiro não valoriza o sucesso e o ídolo é motivo de 
chacota.   
  
DINHEIRO – Você fica muito aborrecido com isso?  
 
RONALDO – Fico mais preocupado do que aborrecido. Porque aqui no Brasil o sucesso é visto 
como afronta, e não como reconhecimento. Isso é preocupante.   
  
DINHEIRO – Você está se preparando para encerrar a carreira. Já tem data marcada 
para parar?  
 
RONALDO – Provavelmente vou parar no fim deste ano, mas, se a gente (o Corinthians) 
vencer o Brasileiro e for para a Libertadores, talvez eu fique até a final, em julho do ano que 
vem. Ainda estou em dúvida. Não sei se me aposento agora ou se espero para disputar a 
Libertadores. Eu realmente estou muito cansado. Meu corpo está cansado.   
  
DINHEIRO – E você se imagina como executivo, sentado atrás de uma mesa?  
 
RONALDO – Sinceramente não. Mas também acho que meu papel não vai ser o de ficar atrás 
de uma mesa de escritório. Tenho várias coisas para fazer, inclusive prestar orientação aos 
meus colegas de profissão.   
  
DINHEIRO – Como seria isso? Você vai ser empresário de jogador?  
 
RONALDO – Passe de jogador é um negócio atraente. Já fui muito procurado para entrar e é 
um negócio de bom retorno. Um retorno rápido. Você compra dez jogadores e, se um der 
certo, já paga os outros nove. Eu devia ter investido no Neymar um ano atrás. Agora passou. 
Putz, perdi a oportunidade (rindo)... Mas esse não é um negócio que me interesse. Pelo menos 
não agora. Acho que eu não investiria meu dinheiro, mas usaria a minha imagem e 
credibilidade para indicar investimentos e receberia um percentual. O que os agentes fazem 
hoje? Procuram a família, dão um dinheiro e tratam o jogador como mercadoria. Não é isso.   
  
DINHEIRO – O que você faria? 
 
RONALDO – Tem que trabalhar o jogador. Não é só comprar, tem que trabalhar a imagem 
dele. O que eu quero é prestar consultoria que proporcione aos jogadores a mesma 
segurança que eu sempre tive. Fui muito cedo para a Europa, mas sempre fui muito bem 
orientado a fazer tudo direito, dentro da lei. Acho que os jogadores de futebol precisam ter 
uma orientação não só sobre gestão financeira. Os caras não têm noção de como fazer um 
Imposto de Renda. Imagina fazer um contrato de publicidade!   
  
DINHEIRO – Qual é a sua avaliação do futebol como negócio no Brasil e o que você 
mudaria?  
 
RONALDO – Tem que mudar muito. Outro dia vi uma pesquisa que mostrava que só 3% dos 
jogadores de futebol ganham acima de R$ 10 mil e 96% deles ganham entre dois e três 
salários mínimos por mês. É muito pouco pelo que o futebol gera, pelo público que tem, pela 
arrecadação com direitos de tevê, pelo que a CBF ganha. Somos nós que damos o espetáculo e 
ganhamos muito mal. E eu vejo cada vez mais empresas entrando no futebol...  Pega o 
exemplo da Copa do Mundo. É tudo da Fifa. Só de direitos de televisão, rende uns US$ 5 
bilhões e a Fifa não repassa nada. Já pensou se, às vésperas de uma decisão, os jogadores 
resolvem fazer greve? Na Argentina, eles param e só voltam depois de muita negociação.   
  
DINHEIRO – Pelo discurso podemos esperar um líder da categoria?  
 
RONALDO – Faria esse papel com o maior prazer, mas não penso em nada relacionado a 
política ou algo nesta direção. Mas apoio a ideia do governo de criar um plano de previdência 
para os jogadores. Na 9INE pretendemos explorar essa parte de assessoria financeira para os 



jogadores. O William (zagueiro e capitão do Corinthians) já disse que vai se aposentar no fim 
deste ano e abrir uma empresa de consultoria financeira. A 9INE pode usar a empresa do 
William para prestar este serviço.   
  
DINHEIRO – Mas onde entraria o Ronaldo nesta história?  
 
RONALDO – Eu posso usar a minha experiência para orientar os jogadores. Tem muito a 
desenvolver no futebol como negócio aqui no Brasil. Você vê clubes como Manchester United, 
Real Madrid, Barcelona. A maior parte da receita dessas equipes vem do licenciamento. Aqui 
não. O torcedor não tem grana para comprar. Então ele compra a camisa e só. Por isso que 
nunca me interessei em entrar na área de licenciamento. Dá certo para a Xuxa, mas acho que 
para mim não. Ninguém compraria o bonequinho do Ronaldo.  
  
DINHEIRO – Você acha que o modelo de negócio desenvolvido entre você e o 
Corinthians pode ser replicado em outros clubes brasileiros?  
 
RONALDO – Acho que sim. Acho que esse pode ser o caminho. Seria bom para o clube e 
ótimo para o jogador. Se tem uma coisa de que o torcedor corintiano nunca vai poder me 
acusar é de ser mercenário. Fui eu que levei todos os patrocinadores para lá. Não dou despesa 
para o clube. Ao contrário, levo receita e recebo minha parte. Oitenta por cento da publicidade 
no ombro da camisa e no short fica comigo.   
 
Fonte: Istoé Dinheiro, 15 set. 2010. Disponível em: 
<http://www.istoedinheiro.com.br>. Acesso em: 16 set. 2010. 


