
No dia 18 de setembro, dezenas
de crianças vestindo o unifor-
me do Corinthians se enfileira-
ram na saída do vestiário do Es-
tádio do Pacaembu para entrar
em campo com os jogadores do
Timão. Mas o Santos, time rival
naquela data, entrou primeiro
em campo e boa parte dos garo-
tos corintianos correu, sem a
menor cerimônia, para o outro
lado do gramado para abraçar o
santista Neymar.

O fato inusitado do clássico
paulista ilustra também o que
vem ocorrendo no mundo dos
negócios. Companhias que têm
o camisa 9 do Peixe como garo-
to-propaganda tratam de poten-
cializar a ascenção de Neymar.
Até o início de 2012, a fabrican-
te japonesa de eletroeletrôni-
cos Panasonic, que tem contra-
to com Neymar desde abril de
2010, passará a utilizar o joga-
dor em ações publicitárias para
toda a América Latina. A inicia-
tiva deve-se ao patamar de ído-
lo global que Neymar alcançan-
do por seu lugar cativo na sele-
ção brasileira e por ser o único
jogador fora da Europa a concor-
rer ao prêmio da Fifa de melhor
jogador do mundo deste ano.

“O Neymar já é um jogador
reconhecido lá fora e vamos ex-
plorar isso em ações nos países
latino-americanos. E por sua
rápida ascensão, já estamos fa-
zendo estudos para iniciativas
globais com ele”, afirma Ales-
sandro Batista, responsável pe-
lo marketing da Panasonic Bra-
sil, ao comentar que houve um
ajuste “não muito significati-
vo” no contrato da companhia
com o atleta por causa dessa ex-
pansão da estratégia.

Outra patrocinadora que pode
“exportar” a imagem do craque
é a Ambev, maior companhia de
bebidas da América Latina. “Nos-
so objetivo com o jogador é o Bra-
sil. Mas não há nada que impeça
uma divulgação com o Neymar
no exterior”, diz Bruno Cosenti-
no, diretor de marketing da Am-
bev para a área de refrigerantes
e não-alcoólicos.

Artilheiro nas vendas
Presença constante em todos os
tipos de noticiário e responsá-
vel pela maior presença de pú-
blico nos jogos do Santos e da se-
leção brasileira, Neymar é hoje
um craque não só dentro dos
gramados como fora dele. A Ba-
ruel, que havia firmado no últi-
mo mês de junho um contrato
de um ano para o jogador divul-
gar o desodorante Tenys Pé Ba-
ruel, refez o contrato recente-
mente para ter o jogador por
mais três anos. “Na comparação
desse ano com 2010, as vendas
superam os 20% de crescimen-
to”, aponta Daniel Tiraboschi,
diretor companhia.

Pelo posicionamento mais po-
pular de seus produtos no mer-
cado, a fabricante de meias Lu-
po acredita que atingirá todos
os tipos de público tendo Ney-
mar como garoto-propaganda.
“Ele não tem rejeição e agrega-
rá muito valor ao nosso portfó-
lio. Mas ainda é cedo para falar
em números”, diz Valquírio Ca-
bral Júnior, diretor comercial
da empresa, que investirá R$ 4
milhões para ter o atleta em
suas ações até 2014.

Hoje, o maior ídolo do espor-
te brasileiro tem nada menos
quesete empresas patrocinado-
ras. Como se vê, o garoto do San-
tos não tem o dom de atrair ape-
nas a torcida adversária. ■

O sucesso alcançado pelo ata-
cante Neymar no país pode ser
percebido pela quantidade de
aparições do jogador na mídia.
Seja em comerciais televisivos,
anúncios em revistas e jornais,
ou mesmo tendo sua imagem
estampada em embalagens, a
exploração do atleta em inicia-
tivas de marketing é um refle-
xo da febre que o craque atin-
giu junto aos fãs pelo país.

“Estamos planejando nossa

estratégia para 2012 mas vamos
usar bastante o Neymar em dife-
rentes mídias”, diz Bruno Co-
sentino, da Ambev, que começa-
rá a distribuir no mercado latas
do Guaraná Antarctica com a
imagem do jogador estampada.

Desgaste
Apesar dos bolsos cheios de di-
nheiro, o excesso de contratos
e campanhas na mídia pode
desgastar a imagem do jogador

no médio e longo prazo. “É na-
tural que receba um grande nú-
mero de propostas em virtude
da fase excepcional dentro de
campo. Mas é importante ser
criterioso na escolha dos par-
ceiros, buscando empresas
que tenham atributos de mar-
ca harmônicos com as caracte-
rísticas do atleta”, avalia Pau-
lo Velasco, responsável pela
gestão da carreira do ex-joga-
dor de futebol Raí. ■ F.S.
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Investimento em expansão reduz ganhos
do Magazine Luiza no terceiro trimestre

PETRÓLEO

HRT encontra hidrocarbonetos
em poço na bacia do rioSolimões
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Neymar vira craque dos negócios
e altera estratégia das empresas

Fábio Suzuki
fsuzuki@brasileconomico.com.br

A petroleira HRT informou ter encontrado hidrocarbonetos em poço
no Bloco SOL-T-194, na Bacia Sedimentar do Solimões, segundo
comunicado da companhia à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
Segundo a HRT, “o poço está em fase de avaliação e será,
posteriormente, revestido para a realização de testes de formação,
visando caracterizar o potencial de produção dos reservatórios”.

ANÁLISE O JOGADOR NA MÍDIA

O lucro líquido da Magazine Luiza caiu 49,4% no terceiro trimestre
deste ano, somando R$ 11,7 milhões. O desempenho foi impactado pelo
“aumento da depreciação (R$ 4,9 milhões), em função dos elevados
investimentos, e pelo aumento do imposto de renda e contribuição
social sobre o lucro operacional (R$ 6 milhões)”, justificou a companhia.
A receita líquida atingiu R$ 1,6 bilhão até setembro, alta de 33,8%.

Imagem do jogador
tem contribuído para
aumentar as vendas
das empresas
parceiras em até 20%

Ambev distribuirá
até o fim deste ano
latas do refrigerante
Guaraná Antarctica
com a imagem de
Neymar estampada

EMPRESAS

Com lugar cativo na seleção brasileira e na lista dos melhores do mundo da Fifa, jogador começa
a integrar as ações globais das companhias que o patrocinam, como é o caso da Panasonic
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Empresas devem manter os acordos 
com o jogador até a Copa de 2014
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O Santos já sabe o que fazer pa-
ra crescer sua torcida, hoje em
um modesto 8º lugar na lista
das maiores, com 2,7% do país,
segundo o Ibope. Para isso, a
continuidade do craque e, por
que não, estrela pop Neymar, é
de extrema importância.“É fá-
cil perceber quando se une um
ídolo à performance e histórico
do time. O São Paulo cresceu
muito nos anos 90 porque tinha
seus ídolos e ganhou títulos. Is-
so que estamos pretendendo no

Santos”, diz o gerente de mar-
keting, Armenio Neto.

Um dos pontos a se explorar
é justamente o forte apelo de
Neymar com a criançada. Tan-
to é que o clube planeja ações e
produtos direcionados a esse
público. “Temos foco nos meni-
nos. Não é questão de renovar a
torcida, mas sim de trazer a tor-
cida. Serão meninos torcendo
por um menino.”

E para explorar a imagem de
um atleta que já transcendeu a
Vila Belmiro e até as fronteiras
do Brasil, o Santos prepara es-
tratégias comerciais e de comu-
nicação para não deixar o lucro
escapar. “Temos uma série de
ideias e possibilidades. Nossos
canais de comunicação na inter-

net e nas redes sociais estão
bem estruturados e ficarão me-
lhores ainda, o que nos ajudará
a ganhar mais espaço na mí-
dia”, diz o gerente.

E com sucesso quase garanti-
do com a exploração de ima-
gem do Joia, o clube também se
prepara para suprir a demanda,
admitindo que, de vez em quan-
do, os produtos oficiais faltam
nas lojas. “Precisamos fazer al-
guns ajustes, pois ainda temos
algumas deficiências. Não te-
mos um controle de quanto
vendemos, além de termos
uma demanda grande e faltar
oferta. Também precisamos ter
uma distribuição maior no âm-
bito nacional e até internacio-
nal”, conclui Neto. ■

Santos quer aumentar torcida
com ações para público mirim

ENERGIA

Eletrobras tem lucro de R$ 1,5 bilhão no
trimestre; receita chega a R$ 8 bilhões

Douglas Aby Saber/O Dia

Clube investe nas redes
sociais e planeja produtos
direcionados para os meninos

Muricy terá contrato renovado

Antoine Antoniol/Bloomberg

ENTRETENIMENTO

Universal Music Group adquire
o acervo da EMI por US$ 1,9 bilhão

Fernando Prandi, Marca Brasil
fernando.prandi@marcabrasil.com

A Eletrobras anunciou lucro líquido de R$ 1,5 bilhão no terceiro
trimestre. No acumulado do ano até setembro, o lucro acumulado
chega a R$ 3,1 bilhões, 85% superior ao registrado em igual
período de 2010. A receita líquida foi de R$ 8,05 bilhões
no terceiro trimestre, um leve aumento ante os
R$ 7,82 bilhões registrados em igual período em 2010.

A Universal Music Group, divisão musical da Vivendi, comprou o acervo
da EMI por US$ 1,9 bilhão. O catálogo da EMI, que tem em seu portifólio
artistas como Coldplay e Katy Perry, estava em poder do Citigroup
desde que a gravadora deixou de saldar suas dívidas. Um consórcio
liderado pela Sony também teria adquirido a área de publicação musical
da EMI por US$ 2,2 bilhões, segundo fontes ouvidas pela Bloomberg.

Para abrigar um jogador que já é o
melhor do Brasil e continuar ba-
tendo um bolão, o Santos precisa
estar preparado. Ciente disso, o
presidente do clube, Luis Alvaro
de Oliveira diz que, além de man-
ter seu principal atleta, vai inves-
tir na formação de um time forte e
competitivo e renovar o contrato
do técnico Muricy Ramalho, que
vai até abril de 2012. “Uma orques-
tra não se faz apenas de um gran-
de músico. São preciso vários ins-
trumentos afinados, além de um
maestro, que é o Muricy”, diz.

Com a oposição admitindo
não ter chances de vitória, Luis
Alvaro é candidato à reeleição e,
de acordo com as novas regras
do Estatuto do clube, terá um
mandato de três anos caso o seu
favoritismo se confirme nas ur-

nas. Ele será o presidente en-
quanto Neymar continuar no Pei-
xe, já que as partes acertaram a
permanência até 2014.

É justamente em cima do cra-
que que o presidente vê chan-
ces de crescimento para o clube
do litoral. “O Neymar é atrai
mais cotas de televisão, rendas
com venda de ingressos e patro-
cinadores.” ■ F.P.

Oliveira,
presidente do
Santos, define
Muricy Ramalho
como o maestro
do time, motivo
que o manterá
no cargo além
de abril de 2012

TIME MANTIDO
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