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Homem de 
negócios
Foram 18 anos como profissional do futebol. Agora, são pouco mais de dez meses como 
empresário da propaganda. Ronaldo Nazário, 35 anos, mais conhecido como Ronaldo 
Fenômeno, é sócio-presidente da 9ine, agência que traz também “esporte e entretenimento” 
no nome. Ronaldo, que detém 45% das ações da empresa, mesma participação do Grupo 
WPP — 10% estão com Marcus Buaiz, diretor-executivo —, considera que tem muito a 
aprender. Por isso, prepara-se para passar um ano na Inglaterra seguindo os ensinamentos 
de Martin Sorrell, CEO da maior holding global de comunicação e serviços de marketing. “Eu 
quero aprender. Tenho um espaço no cérebro precisando de conteúdo. Tenho necessidade de 
estudar. Aprendi muito na vida, viajando, morando fora. Mas tenho de me aprofundar”, disse 
nesta entrevista dada durante Barcelona x Viktoria Plzen, na Liga dos Campeões, que, por 
vezes, roubava sua atenção (a partida terminou 2 a 0 para o clube espanhol). “Perdoem 
qualquer distração”, brincou. Mas o universo da publicidade não é novidade para o ex-jogador. 
Habituado a ser garoto-propaganda de diversas marcas e discutir os termos de seus 
contratos, Ronaldo exerce agora seu lado de homem de negócios acompanhando 
apresentações e concorrências. Diz que a 9ine já está no lucro e avisa que a agência está 
pronta para atuar em todas as frentes.

Por Lena CasteLLón lcastellon@grupomm.com.br e Renato Pezzotti rpezzotti@grupomm.com.br 

Fotos arthur nobre

Meio & Mensagem — Após 18 anos de fu-
tebol profissional, quando sentiu que era 
hora de se tornar um homem de negócios? 
Você fez um negócio diferente dos demais 
ex-atletas. Como veio essa ideia?
Ronaldo Nazário — A gente estava progra-
mando a 9ine em julho do ano passado, nu-
ma pizza na casa do Faustão, conversando 
com ele, Sérgio Amado (presidente do Gru-
po Ogilvy), Musa (Luiz Fernando Musa, CEO 
da Ogilvy) e o Buaiz (Marcus Buaiz, outro só-
cio da agência). O Fausto teve a ideia de criar 
uma agência voltada ao esporte, algo meio 
carente no mercado. O programado era que 
fizéssemos isso quando eu encerrasse a car-
reira. Como eu antecipei a minha parada, a 
gente acelerou o processo da criação. Deu 
no que deu. E eu também não tinha pensa-
do em fazer o que a grande maioria dos jo-
gadores faz, tipo cuidar de atleta...

M&M — Fazer ONG...
Ronaldo — ONG é um projeto que tenho. 
A criação foi junto com a 9ine, em fevereiro. 
A ONG também é diferente das que já exis-
tem. A minha, chamada Criando Fenôme-
nos, não tem uma estrutura física. Ela será 
uma fundação que vai captar recursos. Va-
mos fazer auditoria em algumas outras já 
existentes. E, a partir disso, vamos destinar 
os recursos para uma fundação ou outra. 

M&M — Seria mais para orientar o investi-
mento das empresas interessadas?
Ronaldo — A gente vai captar e investir 
nas instituições que trabalham direito. A 
gente analisa uma fundação X, vê se ela 
trabalha direito, se os números batem, se 
o que entra é investido. Verifica se é séria. 
De acordo com sua necessidade, a gente 
faz essa ponte com nossos recursos. Eu 
já destino uma parte da minha receita de 
imagem para minha fundação. 

M&M — Como é o modelo de atuação da 
9ine? 
Ronaldo — Atuamos de acordo com a 
exigência do cliente. A agência é prepa-
rada para fazer tudo. Lógico que temos a 
especialidade maior no esporte, mas so-
mos uma agência de publicidade. 

M&M — Você sempre foi garoto-propagan-
da, desde os 18 anos, quando acertou com a 
Ambev. Tinha relacionamento direito com 
os contratos dos patrocinadores ou isso fi-
cava com o seu agente?
Ronaldo — Sempre tive contato com as pes-
soas que cuidavam da marca e que lidavam 
comigo. Estou agora no mercado de publici-
dade, mas isso não é totalmente novo para 
mim. Administrei minha carreira e o relacio-
namento com os clientes por muito tempo.

M&M — Hoje, como garoto-propaganda, vo-
cê tem contrato com Ambev, Claro, Hyper-
marcas, Nike...
Ronaldo — ...Duracell, que foi em junho 
(e que tem duração de três anos). E Extra. 
A gente anunciou a concorrência que ga-
nhamos de ativação do patrocínio com a 
seleção brasileira. Eu também serei garo-
to-propaganda. Ainda não fiz a ação, mas 
temos esse acordo.

M&M — Como se divide seu papel como 
garoto-propaganda e presidente da agên-
cia? Tem isso de a marca fechar com a 9ine 
desde que o garoto-propaganda seja você?
Ronaldo — Não é obrigatório. A gente 
deixa isso claro para o cliente: tem que 
pagar a mais para eu ser o garoto-propa-
ganda (risos). Há pagamentos distintos: 
eu negocio a minha imagem e a gente ne-
gocia o fee da agência, de acordo com o 
trabalho que vai ser feito.

M&M — O que você conhecia do mercado de 
propaganda?  
Ronaldo — Já sabia mais ou menos. Tive 
muito contato também com o Nizan (Gua-
naes, chairman do Grupo ABC), que fez mui-
ta campanha comigo. Já entendia um pou-
quinho desse universo e agora estou apren-
dendo ainda mais. Toda a disputa pelo mer-

cado, isso é interessante demais. Na época 
de concorrência, o ambiente é muito bom. A 
galera se estimula muito mais, quando tem 
um objetivo, um prazo, uma entrega. É ba-
cana. Fiquei muitas vezes, acompanhando. 
Fui pessoalmente ao cliente no dia da apre-
sentação de alguns projetos. Outras apre-
sentações nós fizemos aqui, na agência.

M&M — Você falou de aprender. Você já 
passou um tempo na Inglaterra para es-
tudar publicidade?
Ronaldo — Ainda não. Vou passar. A par-
tir de março do ano que vem pretendo fi-
car um ano na Inglaterra estudando pu-
blicidade e inglês. 

M&M — Já decidiu onde estudar?
Ronaldo — Vou para Londres estudar com 
Martin Sorrell (CEO do Grupo WPP). Não 
é em uma faculdade. Vou ficar no pé dele, 
vou encher o saco dele o dia todo (risos). 
Como um zagueirão. Mas ele viaja mui-
to. Não vai ser sempre que estarei com 
ele. Quando ele estiver em Londres, vai 
ter de me contar tudo. 

M&M — Vai acompanhar negociações?
Ronaldo — Eu quero aprender. Estou mui-
to a fim. E tenho um espaço no cérebro 
precisando de conteúdo. Quero aprender 

RONALDO NAZÁRIO 
DE LIMA
Sócio e presidente da 9ine, 
Ronaldo é publicitário apenas 
desde o começo de 2011. Mas 
onde seu nome está marcado é 
na história do futebol mundial: 
disputou quatro Copas do 
Mundo, foi campeão em duas 
delas e é o maior artilheiro dos 
Mundiais, com 15 gols. Começou 
sua carreira no São Cristóvão, 
no Rio de Janeiro. Virou 
profissional no Cruzeiro, em 
1993, e de lá foi para a Europa, 
onde atuou durante 13 anos, 
no PSV Eindhoven (Holanda), 
Barcelona e Real Madrid 
(Espanha), Internazionale e 
Milan (Itália). Encerrou sua 
carreira no começo de 2011, 
depois de dois anos e 69 jogos no 
Corinthians.
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“Vou passar um ano em Londres, com o Martin Sorrell. Tenho espaço no cérebro 
precisando de conteúdo. Aprendi muito na vida, viajando e morando fora, mas 
agora vai ser perfeito. Também vou para Cannes e quero ver absolutamente tudo.”

muito. No futebol a gente se dedica muito. 
Tem treino todo dia, viagem no fim de se-
mana. Então, você vê: 18 anos se passaram 
e eu mal estudei. Tenho necessidade de 
estudar. Aprendi muito na vida, viajando, 
morando fora, com a escola da vida mes-
mo. Mas tenho de me aprofundar também 
em alguma coisa. Agora vai ser perfeito.

M&M — Você já esteve em algum Festival 
de Cannes?
Ronaldo — O Martin me convidou no iní-
cio do mês passado e eu confirmei que 
irei para o Festival ano que vem. Prova-
velmente participarei do debate dele. Ain-
da não sei. Vou para Cannes ano que vem 
e quero ver absolutamente tudo. Vamos 
ver se como agência a gente estará lá tam-
bém. Quem sabe um prêmio.

M&M — Quais são as metas para os próxi-
mos cinco anos? Que números pode revelar?
Ronaldo — Posso adiantar só que neste 
ano a gente já está no lucro. Batemos os 
custos que tivemos e já estamos ganhando. 

M&M — Quanto à organização da Copa, o 
que merece bastante atenção? 
Ronaldo — Tudo. As pessoas têm fala-
do muito sobre o dinheiro público e seu 
controle. Mas é um evento tão importan-
te e com investimentos tão altos que toda 
a população sai ganhando. Há um legado 
social com os investimentos que estão sen-
do feitos. Isso é maravilhoso para o País. Só 
gostaria de tirar minha dúvida a respeito 
da participação de cada um dos envolvi-
dos na Copa. Queria que ficasse clara essa 
participação: da Fifa, do governo federal, 
da CBF. Essa distribuição de responsabi-
lidades ainda não está clara para a popu-
lação. O povo precisa dessa informação. 

M&M — Há coisas sobre a Lei da Copa que 
estão em discussão. Na hora de pergun-
tar algo fica difícil saber com quem falar...
Ronaldo — Eu também não sei. É isso que a 
gente quer enquanto povo. Saber exatamen-
te o que, quem manda, quem deixa de fazer. 
Faço parte do Comitê da Copa de São Paulo. 
Estou lá mais pela minha experiência como 
jogador. Estive em quatro Copas do Mundo. 
Na minha primeira reunião com o governa-
dor e com a equipe do Comitê, uma das mi-
nhas ideias é que Copa não fosse apenas os 
jogos de futebol em si. A cidade que recebe 
os jogos tem que oferecer muito mais lazer 
e entretenimento. Na partida cabem 60 mil 
pessoas. Mas pensar nisso (nesse número de 
pessoas) é pouco para o que São Paulo pode 
oferecer. São Paulo tem de ter muito entre-
tenimento. O transporte tem de ser incrível. 
O turismo tem de ser incrível.

M&M — Passou outras ideias para o Comi-
tê? Falando de transporte, por exemplo, 
na abertura do Pan de Guadalajara isso 
funcionou bem.
Ronaldo — Na época dos grandes even-
tos sempre funciona. As pessoas fazem 
acesso especial, fecham ruas. Vai funcio-
nar. Mas eu digo que é preciso algo para o 
povo mesmo. Minha família foi a todas as 
Copas. Quando não tinha jogo, não tinha 
muito a fazer. Como foi na Coreia. Em 1998, 
Paris oferece milhares de oportunidades, 
de turismo, lazer. Todas as cidades têm de 
oferecer muito entretenimento. Todas as 
prefeituras têm de se envolver. 

M&M — A 9ine toma conta da imagem da 
carreira do Neymar, do Lucas, do Falcão no 
futsal, e mais atletas do skate e surf, além 

do Anderson Silva. Você teve uma carreira 
longa, com cases de sucesso e até com al-
guns problemas com patrocinadores, com 
histórias e escândalos que geraram uma 
discussão de quebra de contrato. Como 
essa experiência ajuda a orientar a carrei-
ra desses atletas? 
Ronaldo — Eu não tive nenhum contra-
to quebrado. Tive contratos não renova-
dos. Isso é direito da empresa. 

M&M — Em um dos casos, você arranjou 
um contrato até melhor...
Ronaldo — Isso sim. Mas eu aconselho 
e a gente tenta fazer isso na 9ine. Com o 
Neymar é uma história a parte. A gente 
prefere sempre fazer poucos contratos 
e duradouros. Têm de ser poucos, mas 
importantes. Temos um pouco de difi-
culdade porque não temos autonomia 
máxima com ele. O Santos divide essa 
tarefa conosco por ter o direito federati-
vo e o direito de uma parte da imagem. 
Então, não é 100% trabalho da 9ine es-
sa administração da imagem do Ney-
mar, o que gostaríamos muito de ter. 
Ele é um talento muito grande e é um 
garoto muito carismático. Tenho certe-
za de que poderíamos fazer melhor do 
que está sendo feito. 

M&M — Já que você está no mundo da pro-
paganda, há instituições, grupos e projetos 
de lei que visam criar regras para a comu-

nicação de produtos para crianças. Há dis-
cussões também em torno de ações feitas 
pelas marcas de bebidas alcoólicas. E de-
bates em defesa da liberdade de expres-
são comercial. Como analisa questões co-
mo essas?
Ronaldo — Tenho filhos e eles vão par-
ticipar comigo de um comercial de Du-
racell. Não vejo problemas nesse tipo de 
participação. No caso das bebidas alcoó-
licas, acho que é preciso tomar muito cui-
dado. Tudo tem de ser discutido. Há vá-
rios tipos de comparações a fazer. O fast-
-food é um caso. O mundo nunca foi tão 
obeso quanto está agora. As empresas de 
fast-food talvez sejam as que mais inves-
tem em propaganda. Mas tem de ser dis-
cutido com seriedade e as leis têm de ser 
muito claras, sem criar brechas para in-
terpretações.

M&M — No Pan de Guadalajara, a cerveja 
era liberada nos estádios.
Ronaldo — Houve um problema com 
uma campanha de Brahma que fiz. Co-
mo minha imagem é também muito liga-
da à criançada, tivemos problemas com 
um promotor pedindo para tirar o comer-
cial do ar. As coisas não são muito claras, 
nem mesmo na legislação. Fica muito na 
interpretação de cada um. Falar de bebida 
no estádio é como falar de bebida no Car-
naval, na Sapucaí, em shows. Tudo é en-
tretenimento, só que há visões diferentes. 

M&M — Como você viu a conclusão do epi-
sódio do Rafinha Bastos?
Ronaldo — Não tenho participação ne-
nhuma nem nada a ver com esse assun-
to. Mas sofri como todo brasileiro com 
tamanha grosseria que ele disse. A Ban-
deirantes teve um comportamento sen-
sacional. Ele passou completamente dos 
limites. E continua passando e está se es-
corando na lei de liberdade de expres-
são, o que acho que não tem nada a ver 
com o caso. 

M&M — Você já foi alvo de muitas piadas, 
principalmente na época da saída do Fla-
mengo. Já pensou em processar alguém?
Ronaldo — A vida toda fui alvo. Foram 
poucos segundos em que pensei (em pro-
cessar). Sou forte. Minhas costas são lar-
gas. E eu aguento. Mas nunca faltei com 
respeito. Esse episódio ultrapassa todos 
os limites do respeito. Essa é minha opi-
nião, de quem não tem nada a ver com 
isso. Eu sou amigo do Buaiz, mas é minha 
opinião de indignação. Todo mundo er-
ra na vida. Mas a pessoa não percebeu o 
próprio erro. Isso foi outro erro.

Assista entrevista exclusiva  
com o Fenômeno no site 
meioemensagem.com.br ou 
fotografe o código ao lado com o 
celular (mais informações à pág 4)
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 33, n. 1483, p. 8-9, 31 out. 2011.




