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Assediado pelo Chelsea na janela de transferências internacionais do meio deste ano, o 
atacante Neymar recusou proposta do clube inglês e decidiu ficar no Santos. A decisão 
transformou-se em bandeira da administração da equipe alvinegra, que chegou a montar 
entrevista coletiva para divulgar o fato e usou isso para lançar um plano de gestão de carreiras 
de seus principais atletas. Nesta terça-feira, durante a feira internacional Soccerex, um debate 
mostrou que o projeto do clube paulista ratifica uma tendência seguida por outras instituições. 
  
Luis Álvaro de Oliveira Ribeiro, presidente do Santos, esteve no Santos para apresentar o caso 
Neymar. Falou sobre o projeto que o clube montou para o atacante, as preocupações com a 
construção de imagem e maturação do atleta e as chances de explorar a imagem dele durante 
os próximos cinco anos. 
  
O curioso é que o mandatário alvinegro dividiu mesa com Juan Cobian, diretor de futebol 
internacional do Boca Juniors. E quando falou, o dirigente da equipe argentina usou 
argumentos extremamente parecidos para mostrar como o time tenta manter seus atletas por 
mais tempo. 
  
“O que nós oferecemos é a chance de eles se prepararem mais. Investimos no atleta fora de 
campo, e isso dá a ele um tempo de evoluir. Também nos dá tempo de explorar a imagem e 
criar um vínculo maior com o clube”, explicou Cobian. 
  
No evento, o diretor do Boca lembrou que o mercado argentino ainda é muito menor do que o 
brasileiro e que isso transforma o futebol pentacampeão em modelo em vários aspectos. 
  
Cobian foi ainda mais incisivo depois do debate. Ele abordou Luis Álvaro, convidou o brasileiro 
a visitar a argentina e disse que a diretoria do Boca Juniors teria muito a ouvir do presidente 
alvinegro. 
  
O plano oferecido pelo Santos a Neymar baseia-se em um sistema progressivo de 
remuneração. O salário do jogador será diretamente relacionado a seu potencial para gerar 
negócios, e ele receberá adicionais de acordo com seu desempenho esportivo. 
  
O Santos ofereceu modelo similar ao meia Paulo Henrique Ganso, mas o estafe do camisa 10 
não aceitou o acordo e apresentou uma contraproposta. A diretoria alvinegra ainda não dá a 
negociação como encerrada. 
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