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33,3%
de aproveitamento nas
últimas seis rodadas obteve o
Corinthians: duas derrotas,
três empates e uma vitória

Esportes
Pág. E2

Escassez no São Paulo
Time corre para ter pelo menos
um zagueiro contra América-MG

Respeito à arbitragem
Santos e Fla ignoram queixa de
Neymar e Ronaldinho Gaúcho

DECLÍNIO

Pág. E3
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Proposta negociada com banco privado é pelo direito de explorar o ‘naming rights’ da arena corintiana, construída para ser palco da abertura da Copa

estadão.com.br

● O mercado americano é o que
melhor trabalha os “naming
rights”. Lá estão os dois contra-
tos mais caros do mundo: da
equipe de beisebol New York
Mets com o Citigroup e da equipe
de basquete profissional (NBA)
New Jersey Nets com o Bar-
clays, ambos assinados por US$
400 milhões (R$ 640 milhões).

A localização e a tradição em
explorar este tipo de estratégia
de marketing justificam os altos
valores. “O mercado de Nova
York e região sempre se desta-
cou muito. Não é à toa que a cida-
de é conhecida como capital do
mundo”, explicou o consultor e

analista de mercado da BDO/
RCS, Amir Somoggi. “Eles sa-
bem trabalhar muito bem essa
questão de relacionamento no
mercado corporativo. Em um am-
biente competitivo, muitas vezes
poder oferecer um ingresso no
melhor lugar para um grande
espetáculo pode ser o diferencial
para fechar um contrato.”

No Brasil, os dois estádios
com mais potencial de explora-
ção são o do Corinthians e o Ma-
racanã, justamente por estarem
localizados nos dois principais
centros econômicos do País.
“Projetamos que essas duas are-
nas possam movimentar algo
próximo de R$ 300 milhões em
20 anos de contrato”, afirmou o
especialista. “Mas são estimati-
vas conservadoras. Tudo ainda é
muito novo e sem referência no
mercado brasileiro.” / W.V.

Vítor Marques

Tite vive novo dilema no Corin-
thians. Com a sequência de
maus resultados, uma mudança
no time é iminente. Mas em qual
posição e qual titular sairá da
equipe? Essas respostas devem
ser dadas hoje, no treino da tar-
de, véspera da partida contra o
Atlético-MG, fora de casa.

Há pelo menos uma questão

que precisa ser resolvida. Se a
equipe vai continuar jogando
com dois meias – Alex e Danilo –
ou se o esquema que vinha dan-
do certo, com um meia e três ata-

cantes, voltará a ser utilizado.
Tite ainda não decidiu. Mas

vem pensando no que fazer. E
como ele sempre procurou ser
coerente ao realizar alterações,

o momento é propício para que
isso aconteça.

O Corinthians atingiu um
aproveitamento de campeão nas
primeiras dez rodadas (na casa
dos 90%) jogando na base de
muita marcação, roubadas de bo-
la e velocidade.

Esse esquema estava ancora-
do na boa fase de Danilo, e no
trio de atacantes: Liedson, Jorge
Henrique e Willian.

Tite precisou mudar porque
Liedson se machucou e Alex,
que era reserva, ganhou uma va-
ga no time.

No lugar da velocidade e da
pressão, o time passou a jogar
um futebol mais cadenciado,
com valorização da posse de bo-
la. Ficou mais lento e passou a
pecar demais na finalização.

Nas últimas seis rodadas, o Co-
rinthians disputou 18 pontos e
ganhou apenas seis – 33,3% de
aproveitamento. Ainda é o líder,
com 34 pontos, mas está empata-
do com o Flamengo, que tem
uma vitória a menos.

Liedson, que passou por uma
artroscopia no joelho esquerdo,
voltou à equipe no jogo contra o
Ceará. Mas ainda não tem condi-

ção de atuar noventa minutos.
Amanhã, contra o Atlético-

MG, deverá jogar mais tempo, pe-
lo menos 45 minutos. Pode até
começar jogando.

Willian, Jorge Henrique, Dani-
lo, Alex e Emerson têm condi-
ções de jogo. Se Liedson come-
çar como titular, serão seis atle-
tas para quatro vagas.

Dois deles estão em declínio
técnico: Willian e Danilo. Não se-
rá surpresa se um deles sair do
time na fase atual – Danilo é até o
mais cotado.

“Voltar a vencer é fundamen-
tal”, falou o goleiro Júlio César
após o empate por 2 a 2 contra o
Ceará, o terceiro seguido da equi-
pe. “Precisamos de quatro pon-
tos nas duas próximas rodadas.”

Mercado e negócios

● Júlio César atribuiu à sorte o
fato de o time ainda ser líder do
Campeonato Brasileiro – se o
Flamengo tivesse vencido o
Figueirense teria roubado o
posto do Corinthians. “Não dá
para contar sempre com a sor-
te”, afirmou o goleiro. “Somos
líderes ainda por sorte, mas te-
mos de ser por competência.”
O jogador revelou que Tite teve
uma conversa com o elenco on-
tem, na reapresentação.
Ele admitiu que os atletas fica-
ram chateados com o empate
contra o Ceará, no Pacaembu,
mas que o elenco está pronto
para dar a voltar por cima.
O lateral-esquerdo Ramon, com
dores na coxa direita, é dúvida
para pegar o Atlético-MG.
Wallace entra na zaga no lugar
de Chicão, suspenso pelo tercei-
ro amarelo.

Treinador ainda não
decidiu se mantém
equipe com dois meias
ou escala apenas um
e três atacantes
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Tite vai mudar o time,
mas não sabe onde

Itaquerão tem oferta de R$ 300 mi
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E o ataque, Palmeiras?
Marcos Assunção volta para tentar
acabar com falta de gols da equipe

EUA registram os
dois contratos mais
altos do planeta

Sorte garante a
liderança, diz o
goleiro Júlio César

DÚVIDA. ALEX OU
DANILO NA MEIA
CONTRA O ATLÉTICO-MG

Na berlinda. Danilo cai de rendimento e pode perder o lugar

● Começa a obra em Natal
Com cerca de um ano e cinco me-
ses de atraso, começou ontem a
construção da Arena das Dunas,
último estádio da Copa a ter as
obras iniciadas. A previsão de
conclusão é dezembro de 2013.
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Wagner Vilaron

A proximidade da Copa do Mun-
do de 2014 e o consequente
“boom” de reformas e constru-
ção de estádios pelo País fizeram
com que algumas expressões co-
meçassem a figurar nas conver-
sas entre torcedores. Uma des-
sas é o tal “naming rights”, algo
como “direito de nomear”. A re-
ceita com esta ferramenta de
marketing é tão relevante que o
Corinthians pretende utilizá-la
para pagar a linha de crédito de
R$ 400 milhões do BNDES que

será usada na obra do Itaquerão.
O presidente do clube, Andrés

Sanchez, já iniciou a negociação.
E a base da conversa é uma pro-
postadeR$300milhões.Aempre-
sa interessada é um banco priva-
do. A princípio, os números agra-
daramàdiretoria.Porém,dois de-
talhesimpedemqueocontratose-
ja assinado no curto prazo: o pri-
meiro é o tempo do acordo. En-
quanto o clube tenta fechar por 15
anos, a empresa interessada ace-
na com, no mínimo, 20.

De acordo com um diretor co-
rintiano que pediu para não ser
identificado, a linha de raciocí-
nio dos representantes do clube
na negociação é simples. Para
eles, é um tipo especial de contra-
to, que só se fecha uma vez. “A
empresa que acertar com o Co-
rinthians agora terá sua marca

como nome do estádio pelos pró-
ximos 15, 20 anos. Quem conse-
gue mudar esse nome depois de
tanto tempo?”, ponderou. “Por
isso a negociação tem de ser feita
com muito cuidado. O nome que
ficar acertado agora fatalmente
acompanhará o estádio por um
período muito maior do que
aquele que estiver no acordo.
Aparentemente é algo que se ne-
gocia uma vez só.”

O segundo aspecto apontado

pelos corintianos para protelar a
batida do martelo é o estágio da
obra em Itaquera. Segundo o di-
retor de marketing, Luis Paulo
Rosenberg, a tendência é de que
o mercado passe a valorizar mais
a nova arena a partir do próximo
ano. “Por enquanto as pessoas
constatam que a obra está em rit-
mo acelerado, mas ainda não
identificam o estádio”, afirmou.
“Quando tudo estiver subindo,
com cara de estádio, as pessoas
entenderão que aquilo é uma rea-
lidade, que não tem mais volta. A
tendência é valorizar.”

Não é bem assim. Esta linha de
raciocínio de Rosenberg não é
compartilhada pelo consultor
da BDO/RCS, Amir Somoggi, es-
pecializado em análise de merca-
do e marcas. O profissional des-
taca que quanto mais tempo a
nova arena permanecer sem um
nome oficial, maior a possibilida-
de de o público nomeá-la por
conta própria. “O local já é cha-
mado de Fielzão, Itaquerão.
Quanto mais demorar para o
acerto do contrato, mais difícil
será fazer o novo nome pegar”,
explicou.

O consultor destaca ainda que
o mercado brasileiro ainda tenta

entender como funciona o “na-
ming rights”. A maior dificuldade
é perceber que se trata de uma es-
tratégiaque vai muito além de dar
o nome de uma empresa ou pro-
duto à arena. “Não adianta pen-
sar em publicidade, exposição da

marca apenas. Tem de pensar em
relacionamento com o merca-
do”, afirmou. “Ou seja, mais im-
portante do que ter o nome no
estádio é usar a estrutura, como
camarotes e restaurantes, para
atrair clientes.”
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 16 ago. 2011, Esportes, p. E1.




