
Futebol, futebol, negócios à par-
te. É com essa visão que o vice-
presidente do Banco Santander,
Fernando Martins, irá ao está-
dio do Pacaembu na noite de ho-
je para torcer pela vitória do
Santos contra o Peñarol, do Uru-
guai, na final da Copa Libertado-
res, principal torneio sul-ameri-
cano de clubes. Mas caso o time
brasileiro conquiste o campeo-
nato na partida de hoje, o execu-
tivo, santista roxo, terá motivos
em dobro para comemorar.

É que a instituição financeira
é patrocinadora master desde
2008 e a vitória do Santos daria
maior visibilidade à marca,
que tem o Brasil à frente de sua
estratégia no mercado latino-
americano e que utiliza as ca-
racterísticas do país para plane-
jar suas ações de comunicação
ao redor do mundo.

"Caso o Santos saia derrota-
do, o banco não perde nada,

mas deixa de ganhar pelo tama-
nho e importância do mercado
brasileiro", admite Martins, ao
comentar sobre o retorno posi-
tivo já alcançado pelo Santan-
der com os investimentos na
competição deste ano, cujo va-
lor, semelhante ao do ano pas-
sado, não é confirmado pelo
banco.Na edição de 2010 da Li-
bertadores, o patrocínio ficou
em US$ 20 milhões.

"Uma vitória do Peñarol tam-
bém é positiva, pois somos líde-
res no Uruguai", minimiza o exe-
cutivo, sobre uma possível der-
rota de seu time. Além de placas
de publicidade no campo e na
premiação, a instituição finan-
ceira contará com um espaço pa-
ra 700 pessoas no estádio do Pa-
caembu para fazer relaciona-
mento com clientes e parceiros.

Embaixador do Santander
na competição, Pelé também
acompanhará a partida de per-
to para torcer pelo seu time e
deve entregar a taça para o ven-
cedor. "Essa parceria com o

banco me dá uma alegria muito
grande pois é uma oportunida-
de de retornar para o futebol tu-
do aquilo que eu recebi desse
esporte", diz o maior jogador
de todos os tempos.

Oportunidade em risco
A visibilidade que a marca San-
tander terá no mercado brasilei-
ro durante o jogo de hoje cor-
reu um grande risco de não
acontecer por conta do desem-
penho dos times brasileiros.
Durante a fase das oitavas-de-
final da Libertadores, dos 16 ti-
mes que ainda disputavam o
torneio, cinco eram brasileiros
e todos apontados como favori-
tos ao título: Internacional,
Grêmio, Fluminense, Cruzeiro
e o próprio Santos.

Mas após uma classificação
dramática do time paulista con-
tra o América, do México, nu-
ma terça-feira, veio a rodada
que foi classificada como "A
quarta-feira de cinzas do fute-
bol brasileiro", quando todos os

outros clubes do país foram des-
classificados no mesmo dia.

"O fato do Santos estar na fi-
nal é muito importante. Patroci-
namos a Libertadores desde
2008 e em todos esses anos tive-
mos times brasileiros na deci-
são. Seria muito ruim se ficásse-
mos de fora este ano", comenta
Martins. E se depender da opi-
nião do Rei do Futebol, os santis-
tas já podem comemorar. "Em
um jogo de 90 minutos tudo po-
de acontecer. Mas o Peñarol
não tem time para ganhar do
Santos. Este é um título que irá
coroar um belo trabalho que
vem sendo feito nos últimos
anos", diz Pelé.

Ainda dentro da estratégia
do banco de expandir a atuação
no mercado latino-americano,
o Santander patrocinará pela
primeira vez a Copa América de
seleções, que será disputada a
partir do dia 1 de julho, na Ar-
gentina. O investimento, não
declarado, giraria em torno de
US$ 10 milhões. ■
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GVT entra no conselho executivo de
administração da controladora Vivendi
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Microsoft Brasil e CDI Lan lançam
programa para lan houses brasileiras
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Santander torce para o Santos na
final de olho em retorno maior

“

Microsoft Brasil e a CDI Lan, divisão da ONG Comitê para
Democratização da Informática (CDI), lançam um programa para
oferecer treinamento e crédito para aquisição de softwares por lan
houses. A iniciativa é a primeira do gênero da gigante de software
na América Latina e será reproduzida no Brasil após experiências
anteriores em países como Turquia, Egito, Coréia, Indonésia e Tailândia.

Caso o Santos saia
derrotado, o banco
não perde nada,
mas deixa de ganhar
pelo tamanho
e importância do
mercado brasileiro

Fernando Martins
Vice-presidente do Santander

A partir desta semana a GVT, operadora de banda larga e telefonia fixa,
passa a fazer parte do Conselho Executivo de Administração do Grupo
Vivendi que controla a empresa desde novembro de 2009, por
intermédio de seu presidente, Amos Genish, O Conselho Executivo de
Administração é responsável por traçar a estratégia geral, política de
investimentos, de inovação e desenvolvimento de negócios da Vivendi.

Fábio Suzuki
fsuzuki@brasileconomico.com.br
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Vitória brasileira na final da Libertadores daria maior visibilidade ao banco em sua estratégia de expansão na AL

Neymar,doSantos, estará
nafinaldaLibertadores,
patrocinadapeloSantander
desde2008
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