
O Santos Futebol Clube está deci-
dido a ampliar sua torcida no Ja-
pão. Para o Mundial de Clubes da
Fifa, que acontece entre os dias 8
e 18 do próximo mês, o Peixe vai
montar a “Casa Santos ”, uma es-
pécie de museu da Vila Belmiro
em território japonês. O objeti-
vo, segundo Luis Alvaro de Oli-
veira Ribeiro, presidente do alvi-
negro, é atrair não só os santistas
que vão ao Mundial, como refor-
çar a internacionalização da
“marca” Santos Futebol Clube.

De Pelé a Neymar, o memo-
rial da Vila Belmiro em território
estrangeiro vai contar os 99 anos
de história do clube por meio de
vídeos, documentos e camisas.
O espaço vai permanecer aberto
durante 20 dias - dez dias além
do torneio. Também está no pro-
grama uma tarde de autógrafos
com os craques santistas. A en-
trada será gratuita mas a cidade
ainda não foi definida.

Segundo Armênio Neto, dire-
tor de marketing do clube, a Ca-
sa Santos provavelmente será
no hotel em que estiver a maior
concentração de torcedores, ou
seja, Toyota ou Yokohama. De-
pendendo do local, vamos colo-
car materiais à venda.”

O Mundial de Clubes no Ja-
pão, segundo Neto, pode ren-
der de R$ 5 milhões a R$ 12 mi-
lhões para a equipe, cuja recei-
ta no final deste ano deve atin-
gir R$ 161 milhões, um cresci-
mento de pouco mais de 50%
ante o ano de 2010, quando a

equipe ficou em sexto lugar no
ranking da consultoria BDO
RCS de receitas de futebol. A
lista foi encabeçada pelo Corin-
thians, com R$ 212,6 milhões,
muito em função das comemo-
rações pelo Centenário.

Esta será a primeira vez, em
seis anos, que o Santos encerra o
ano no azul. Só de verba de pa-
trocinadores - Banco BMG, Sea-
ra, Netshoes e CSU - a receita ul-
trapassou R$ 30 milhões este
ano (ver quadro).

A estratégia do presidente do
Peixe será manter jogadores co-

mo Neymar e Ganso, frequente-
mente assediados por clubes es-
trangeiros. A receita, diz Luis Ál-
varo, são as ações de marketing .
“Manter jogadores-chave é nos-
so objetivo. O Santos está renego-
ciando valores de remuneração.
Se tiver que vender jogadores,
que eles sejam preparados aqui.”

Otimismo
Cerca de quatro mil ingressos já
foram vendidos para os jogos da
semifinal e da final do Mundial
de Clubes. Os pacotes, que in-
cluem hotel, ingressos, passa-

gens aéreas e traslados, custam
em média US$ 5,5 mil.

No ano do centenário, em
abril de 2012, o Santos prepara
uma série de eventos. Entre eles
o cruzeiro temático, programa-
do para acontecer entre os dias
4 e 7 de março próximo. O na-
vio Grand Mistral tem capacida-
de para cerca de 1,7 mil passagei-
ros e os valores das passagens
variam de R$ 760 a R$ 2,5 mil. A
expectativa é que o cruzeiro te-
nha todas as suas passagens ven-
didas, o que poderia gerar um lu-
cro em torno de R$ 850 mil. ■

TECNOLOGIA

Ceitec faz parceria para desenvolvimento
de processadores no Brasil

Eduardo Knapp/Folhapress

Santos leva história da Vila Belmiro
para o Mundial de Clubes no Japão

Divulgação

A Ceitec, empresa estatal focada no desenvolvimento e produção
e chips, irá desenvolver um dispositivo para ser utilizado diretamente
em cargas perecíveis, entre outras, com o objetivo de medir e registrar
a temperatura e transmitir esses dados por radiofrequência.
A produção será feita em parceria com a Novus, fabricante nacional
de equipamentos para medição, registro e controle de informações.

SEGURANÇA

Pesquisa mostra que 91% das empresas
sofreram ataques nos últimos 12 meses

O objetivo do Peixe é reforçar
internacionalização da marca.
Time faturará R$ 161 mi este ano

“

Operários que trabalham na
construção da Arena Pernambu-
co, um dos palcos da Copa do
Mundo de 2014, paralisaram as
obras do estádio nesta quinta-
feira numa greve por melhores
condições de trabalho, infor-
mou o sindicato da categoria.

Os cerca de 1,5 mil operários

reclamam das condições de tra-
balho e maus tratos. A decisão
pela greve teria origem na de-
missão de dois funcionários
que eram da comissão da pre-
venção de acidentes. No dia 19
de outubro, os trabalhadores já
haviam feito uma paralisação
de advertência nas obras do es-

tádio para reivindicar reajuste
no valor da cesta básica e au-
mento da hora extra. A constru-
tora responsável pela obra, a
Odebrecht, alega que a greve
acontece em meio a negocia-
ções e tenta, na Justiça, obri-
gar que os trabalhadores vol-
tem ao trabalho. ■ Reuters

Segundo pesquisa realizada pela Kaspersky Lab em parceria
com a B2B Internacional, 91% das empresas entrevistas sofreram
algum tipo de ataque cibernético nos últimos 12 meses. O estudo
ouviu mais de 1,3 mil profissionais de TI, de 11 países distintos,
incluindo Brasil. As ameaças mais comuns aparecem nas formas de
vírus, spyware (programa espião) e outros programas maliciosos.

SANTOSNOAZUL

Cerca de 1,5 mil
operários reclamam
das condições de
serviço. Odebrecht
é a responsável
pela construção

Os jogadores são
nossos maiores
ativos. Não aceitamos
e nem admitimos
a ideia de vendê-los
Luis Alvaro de Oliveira Ribeiro

Presidente do Santos

● verba de patrocinadores
este ano já ultrapassou
os R$ 30 milhões.

● a multa contratual do jogador
Neymar é de ¤43 milhões
e a do Ganso, ¤ 50 milhões.

● ganhos com o Mundial de
Clubes da Fifa no Japão vão
de R$ 5 milhões a R$ 12 milhões.

Obra de estádio é paralisada em PE
COPA EM PERNAMBUCO

LuisAlvaro,presidentedo
Santos:manter receita

de2011noanodocentenário
semvenderatletas

MARINHA DO BRASIL
BASE AÉREA NAVAL DE SÃO PEDRO 

DA ALDEIA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO Nº 015/2011 (ELETRÔNICO)
OBJETO: Aquisição de uma máquina de medir 
coordenadas para efetuar inspeção dimensional 
nos itens das aeronaves A-4 da Base Aérea 
Naval de São Pedro da Aldeia. Edital disponível 
no site www.comprasnet.gov.br ou através de 
pen-drive, nesta Base, a partir de 04/11/2011, das 
08:30 h às 11:30 h e de 13:30 h às 16:00 h. 
Endereço: Base Aérea Naval de São Pedro da 
Aldeia - Divisão de Suprimentos, Rua Comandante 
Ituriel, s/nº, Bairro Fluminense, São Pedro da Aldeia 
– RJ. Tel/fax (0xx22) 2621-4075 – 2621-4123 – 
2621-4051. Entrega das propostas de preços até dia 
18/11/2011, às 10:00 horas. Abertura da Sessão dia 
18/11/2011, às 10:00 horas no site 
www.comprasnet.gov.br.
HERMANN IBERÊ SANTOS BOEHMER JUNIOR

Capitão-de-Mar-e-Guerra
Ordenador de Despesa

Thais Moreira
tmoreira@brasileconomico.com.br
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 4, 5 e 6 nov. 2011, Primeiro Caderno, p. 27.
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