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A inesperada aposentadoria do
atacante Ronaldo obrigará o
Corinthians a se desdobrar no
restante da temporada e, prin-
cipalmente, nos próximos anos
para manter as receitas do clu-
be em alta. Apesar da diretoria
e empresas afirmarem que os
contratos serão mantidos até o
final do ano, o Fenômeno foi,
pelos mais de dois anos em que
vestiu a camisa alvinegra, o
principal atrativo de patrocí-
nios, mídia e público do clube
paulista. Agora, a estratégia do
“velho e caro” utilizada com o
Fenômeno e reforçada com a
vinda de Roberto Carlos é colo-
cada em xeque com a aposen-
tadoria do jogador.

Com preços de ingressos de
fazer inveja a astros da música
internacional, o Corinthians che-
gou a arrecadar R$ 3 milhões
em um único jogo no ano pas-
sado, montante alcançado pelo
fato do agora ex-craque estar
em campo. “Com o Ronaldo no
time, nós triplicamos os nossos
patrocínios”, diz Andrés San-
chez, presidente do clube, du-
rante a entrevista em que o jo-
gador anunciou sua retirada dos
gramados com a emblemática
frase de que “perdi para o meu
próprio corpo”.

Para o consultor de negócios
esportivos José Carlos Brunoro,
diretor da Brunoro Sports Busi-
ness, o Corinthians não deve
renovar os próximos contratos
nos mesmos valores que conse-
guiu tendo Ronaldo em seu
elenco. Mas ressalta que a dife-
rença será pequena por conta
do novo patamar que o clube
alcançou nos últimos dois anos.
“Além do crescimento econô-
mico, o Corinthians obteve ga-
nhos institucionais com a pre-
sença do Ronaldo que vão per-
manecer no médio e longo
prazo”, avalia Brunoro.

Sem a sua principal es-
trela, comenta-se que o clu-
be buscará agora um outro
nome de peso para manter o
modelo que lhe rendeu mais
cifras do que títulos. A gran-

Saída de Ronaldo põe
em xeque o modelo
do “velho e caro”
Em oposição ao “bom e barato”, modelo criado pelo Corinthians
deve ser revisto com aposentadoria de seu mais lucrativo jogador

INTERNET

Alexandre Hohagen deixa Google e assume
vice-presidência de vendas do Facebook
O vice-presidente do Google para a América Latina, Alexandre Hohagen,
deixou a empresa para assumir a vice-presidência de vendas do
Facebook na região. Alexandre Hohagen vai liderar as operações da
rede social e estruturará uma equipe para trabalhar diretamente com
marcas locais e globais, em resposta à crescente procura por produtos
de marketing do Facebook, informou a empresa em comunicado.

PESQUISA

Classes C e D representam metade dos
brasileiros com serviço de TV paga
Um estudo da consultoria Data Popular mostra que as classes C e D são
50% dos brasileiros com serviço de televisão por assinatura. A classe C é
a maioria, com 43%. A pesquisa mostra também que, entre os brasileiros
que pretendem assinar pacotes de TV paga nos próximos 12 meses,
65% são da classe C. A Agência Nacional de Telecomunicações estima
que o país tenha encerrado 2010 com 9,8 milhões de lares com TV paga.

GOLS, TÍTULOS E CONTUSÕES

Os principais acontecimentos na carreira do jogador

Estreia no futebol 
profissional 
defendendo
o Cruzeiro

1993 1994 1996 1997 1998 1999

Com média de quase 
1 gol por partida, é 
vendido para o PSV 
Eindhoven, da 
Holanda, por
US$ 6 milhões,
e participa do 
tetracampeonato
da seleção brasileira 
na Copa do Mundo
nos EUA

Transfere-se para 
o Barcelona, da 
Espanha, por
US$ 20 milhões e 
é eleito pela 
primeira vez o 
melhor jogador 
do mundo pela 
Fifa. Ganha o 
apelido de 
“Fenômeno”

Vai para a Itália 
jogar pela 
Internazionale, 
que paga a multa 
rescisória de
US$ 32 milhões. 
Ganha pela 
segunda vez o 
prêmio de melhor 
jogador do mundo 
pela Fifa

Chega à final da 
Copa do Mundo de 
1998 com a seleção 
brasileira, mas 
sofre convulsão no 
dia da partida 
decisiva. O fato 
atrapalha o time 
em campo e só foi 
revelado tempos 
depois

Em jogo contra
o Lecce, machuca
o joelho direito 
e sofre a primeira 
cirurgia

2000

Volta aos campos cinco meses depois, mas por 
apenas alguns minutos. Em seu primeiro drible, 
rompe o mesmo joelho direito e fica fora por 15 
meses. Sua volta ao futebol é colocada em questão

Corinthians estuda
trazer um novo
nome de peso para
substituir Ronaldo.
A dúvida é se o time
achará um atleta
com tanto carisma
e habilidade para
gerar negócios
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Companhias mantêm acordos
com Ronaldo desde o início
da carreira do jogador

“Agradeço à Nike e à Ambev que
estão comigo desde os meus 17
anos. Estaremos juntos em novos
projetos”. A lembrança de Ro-
naldo aos seus principais patro-
cinadores em sua coletiva de
despedida do futebol é uma
mostra do quão ligada está a
imagem do jogador aos negócios.
E nem mesmo os problemas ex-
tracampo foram capazes de aba-
lar habilidades para fechar con-
tratos com grandes companhias.

Na verdade, o jogador teve
seu acordo com a operadora Tim
rompido em 2008 por causa da
polêmica que se envolveu com
travestis no Rio de Janeiro, pa-
trocínio que logo foi substituído
pela concorrente Claro. E mes-
mo acima do peso, Ronaldo
continuou engordando os cofres
das empresas com sua imagem.

Tanto que foi essencial para o
Corinthians no contrato firma-
do com a Hypermarcas para es-
tampar as marcas NeoQuímica,
Assim, Avanço e Bozzano, que o
teve como garoto-propaganda.

Mesmo com a sua saída dos
gramados, as companhias afir-
mam que os acordos continuarão
por conta dos benefícios que elas
têm com a imagem de Ronaldo.

“A trajetória dele se confunde
com a atuação da Nike no fute-
bol”, afirma Tiago Pinto, diretor
da Nike do Brasil, ao citar que
Ronaldo ajudou no desenvolvi-
mento de chuteiras da marca
por ser o primeiro jogador a
aliar habilidade e velocidade

dentro dos gramados. “O acor-
do com o jogador foi sempre
pensado no longo prazo desde o
início e essa estratégia terá con-
tinuidade”, diz o executivo.

Já a Ambev, que tem Ronaldo
como garoto-propaganda para as
marcas Brahma e Guaraná An-
tarctica, também manterá o con-
trato que tem com o jogador des-
de a década de 90. Em nota, a
companhia de bebidas afirma
que “a parceria é de longa data e
continuará mesmo com a saída
de Ronaldo dos campos porque o
que ele fez para o futebol vai mui-
to além dos gramados”. ■ F.S.

de questão é se há neste merca-
do um jogador com tanto ca-
risma junto ao público e tama-
nha habilidade para gerar ne-
gócios com sua imagem.

Nova era
A ascensão meteórica de Ronal-
do dentro de campo ocorrida
em um período em que os in-
vestimentos no esporte se mul-
tiplicavam fizeram do atleta um
ícone para o marketing esporti-
vo em todo o mundo. Seus feitos
alcançados em negócios são
comparados apenas o jogador
americano de basquete Michael
Jordan. Com apenas 17 anos, o
então franzino jogador do Cru-
zeiro já fechava contratos milio-
nários com a fornecedora de
material esportivo Nike e a mar-
ca de bebidas Brahma.

E, da mesma importância que
foi para o mundo da bola em seu
início de carreira, na década de
1990, Ronaldo extrapolou os ne-
gócios no esporte em sua volta ao
futebol brasileiro, no final de
2008. O contrato milionário com
o Corinthians iniciou um modelo
de gestão pioneiro por utilizar a
imagem do atleta em conjunto
com o clube na prospecção de pa-
trocínios. Da iniciativa, o clube
recebeu R$ 40 milhões por ano da
Hypermarcas que, segundo a
consultoria Sport+Markt, foi o
quarto maior contrato do mundo.

Nos mesmos moldes, o Fla-
mengo conseguiu trazer Ronal-
dinho Gaúcho ao país neste ano.
Além dele, Robinho, Adriano,
Roberto Carlos e Rivaldo tam-
bém se aventuraram pelos gra-
mados brasileiros. ■

SIDERURGIA

Novo centro permitirá elevar de 47% para
70% a reciclagem de embalagens de aço
Com apoio de empresas como CSN e Gerdau, o Sindicato Nacional da
Indústria da Estamparia de Metais e a Associação Brasileira de Embalagem
de Aço vão investir R$ 2 milhões na construção de um centro para
reciclagem de embalagens de aço com cerca de 10 mil metros quadrados.
O custo será dividido entre fabricantes de embalagem, siderúrgicas
e envasadores. Em cinco anos, 70% do material deve ser reciclado.

AVIAÇÃO
Carlos Moraes/Ag. O Dia

Demanda por transporte aéreo sobe
16,4% em janeiro e TAM avança, diz Anac

Nike e Ambev
vão manter
os contratos

Segundo os dados da agência, a TAM encerrou janeiro com participação
de mercado de 43,35% sobre 43,03% um ano antes e 43,25%
em dezembro. Já a Gol recuou de 41,01% em janeiro de 2010 para
37,27% no mês passado. Em dezembro, a Gol tinha 37,93% do
mercado. Enquanto isso, a Azul avançou de 4,78% para 7,74%,
no maior crescimento verificado entre todas as empresas do setor.

2002 

Após uma volta gradual
aos gramados, surpreende 
a todos com as atuações 
na Copa do Mundo no 
Japão e Coreia, onde 
conquista o pentacampeo-
nato com a seleção 
brasileira sendo artilheiro 
do torneio. É escolhido pela 
terceira vez o melhor 
jogador do mundo pela Fifa

2003

Após o Mundial, 
transfere-se para 
o Real Madrid por 
US$ 50 milhões 
para integrar o 
time de galáticos 
do clube 
espanhol ao lado 
de Zidane, 
Beckham, Figo e 
Roberto Carlos

2006

Apesar do fracasso 
com a seleção 
brasileira na Copa do 
Mundo na Alemanha, 
balança as redes por 
três vezes no 
torneio e se torna o 
maior artilheiro do 
Mundial de futebol 
de todos os tempos 
marcando 15 gols

2007

Transfere-se 
para o Milan, 
da Itália, para 
jogar ao lado 
dos 
brasileiros 
Kaká e Pato

2008

Logo no início da 
temporada, sofre 
nova lesão no 
joelho, dessa vez 
na perna 
esquerda e o 
time italiano 
decide não 
renovar o 
contrato com o 
jogador

2009

Após recuperar-se 
da contusão
no Flamengo, 
surpreende a 
todos ao fechar 
contrato com o 
Corinthians, onde 
é campeão da 
Copa do Brasil e do 
Paulista marcando 
gols decisivos

2010

Fracassa com 
o time paulista 
na Libertadores 
da América 
no ano do 
centenário
do clube

2011

Após nova 
eliminação na 
Libertadores,
o jogador 
antecipa sua 
retirada dos 
gramados

“Continuarei ajudando
o Corinthians da
melhor forma
possível. Serei uma
espécie de embaixador
institucional, levando
o clube mundo
afora e ajudando a
captar patrocínios
para o Corinthians

Ronaldo,
em sua entrevista de
despedida do futebol

Rafael Neddermeyer/O Dia
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Prêmios

Ronaldo Luís Nazário de Lima

34 anos

Atacante

São Cristóvão, Cruzeiro,  
PSV Eindhoven (Holanda), 
Barcelona (Espanha), 
Internazionale (Itália),   
Real Madrid (Espanha),   
Milan (Itália) e Corinthians

414

Copa do Mundo 2002, Copa 
América 1997 e 1999 (Brasil), 
Supercopa da Espanha 1996 
(Barcelona), Copa da Uefa 1998 
(Internazionale), Campeonato 
Espanhol  e Supercopa da 
Espanha (Real Madrid), Copa 
do Brasil 2009 (Corinthians)

Melhor jogador do mundo pela 
Fifa (1996, 1997 e 2002), 
Melhor jogador da Copa do 
Mundo na França pela Fifa 
(1998), Chuteira de Ouro (1997)

“A trajetória
do Ronaldo se
confunde com
a da companhia
no futebol

Tiago Pinto,
diretor de marketing da Nike

Text Box
Matéria

Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 15 fev. 2011, Primeiro Caderno, p. 26-27.
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