
m dos maiores jogadores da história 
do futebol, Ronaldo Fenômeno é 
também um campeão do marketing. 
Poucos atletas faturaram tanto com 
publicidade e patrocínios e são ainda 

mais raros os que demonstraram ter vocação 
para o mundo dos negócios. Agora, Ronaldo 
quer usar seus múltiplos talentos para cuidar 
da carreira de astros do mundo do esporte. Em 
pouco mais de um mês de existência, sua em-
presa, a 9ine, possui no portfolio os principais 
atletas da nova geração do futebol brasileiro. 
Neymar, craque do Santos, foi oficialmente 
contratado pela agência e Lucas, recém-alçado 
à condição de ídolo do São Paulo, finalizou 
negociações com Fenômeno, o que vai resultar 
na assinatura da parceria nos próximos dias. 
Paulo Henrique Ganso, também do Santos e 
para muitos o provável camisa 10 da Seleção 
na Copa de 2014, se reuniu há alguns dias com 
Ronaldo, mas o acerto ainda não veio - segun-

do ambos, é apenas uma questão de tempo. 
Não é exagero dizer, portanto, que a conste-
lação de craques angariada pela 9ine faz do 
Fenômeno o novo dono do futebol brasileiro. 
"A 9nine tem um conceito de exclusividade, 

o que significa trabalhar apenas com atletas de ponta", diz o maior 
artilheiro da história das Copas do Mundo. 

Ronaldo não está sozinho no projeto. Tem a seu lado, como sócios, a 
WPP, maior grupo de comunicação do mundo, e Marcos Buaiz, empre-
sário da noite (Ronaldo e WPP detêm, cada um, 45% do total das ações 
e Buaiz ficou com os outros 10%). Segundo Fenômeno, a 9ine não tem 
nada a ver com as agências e empresários que fazem as transações entre 
clubes e atletas. Ele diz que a 9ine apenas gerencia as imagens dos joga-
dores e capta patrocínios para eles. 
"Somos parceiros dos agen-
tes e não vamos atuar na 
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