
O GLOBO ● ESPORTES ● PÁGINA 1 - Edição: 19/11/2011 - Impresso: 18/11/2011 — 21: 50 h AZUL MAGENTA AMARELO PRETO

esportesesportes
Sábado,19denovembrode2011oglobo.com.br/esportes

O
G

L
O

B
O

Sem valor de face
Em crise com Traffic, Fla vê boicote de Ronaldinho a
ações de marketing. Contratação é tida pelo clube como
um acerto comercial, mas o futebol ainda espera retorno
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“Não era
obrigação.
Talvez não se
sentiu à
vontade. Só
ele ou Assis
pode dizer
por que não
usou”
— Patrícia Amorim

“Nem sabia
que tinha a
campanha.
Tem que
perguntar ao
Fla” — Assis

Miguel Caballero
miguel.caballero@oglobo.com.br

S
eria um negócio quase per-
feito se, para o Flamengo, as
cifras de mercado importas-
sem mais que os números
de vitórias e títulos conquis-
tados. Dez meses após a
chegada à Gávea, a relação
entre Ronaldinho e o clube
está abalada dentro e fora

de campo. A crise de escritório — o ru-
bro-negro e a Traffic estão há semanas
discutindo os contratos que formalizam
a parceria — levou a atraso do salário
do craque e episódios de boicote de Ro-
naldinho a campanhas de marketing do
clube. Desde a última quinta-feira, a tur-
bulência ganhou o gramado, em forma
de vaias da torcida em reação a mais
uma má apresentação do craque. A três
jogos do fim do campeonato, com a real
ameaça de ficar fora da Libertadores de
2012, cresce a cobrança sobre Ronaldi-
nho e emerge a lembrança de que não
há grande negociação ou estratégia pu-
blicitária que resista, num clube de fu-
tebol, a fracassos dentro de campo.

Ao negar-se a participar de uma cam-
panha promovida pelo patrocinador do
clube (P&G, dona da marca Duracell) e
usar uma estrela brilhante presa ao uni-
forme na entrada em campo contra o Fi-
gueirense, Ronaldinho ajudou a aumen-
tar a pressão para que clube e Traffic
assinem logo os contratos definitivos.
Sem tratar a atitude como uma tomada
de posição do craque, a presidente Pa-
trícia Amorim evitou o confronto e afir-
mou que o camisa 10 não tinha obriga-

ção de participar da campanha.
— Fui pessoalmente ao vestiário ex-

plicar a campanha e disse que não era
obrigação para ninguém. Talvez ele não
tenha se sentido à vontade por haver
uma turbulência (atraso de salários).
Não sei por que não usou, só ele ou o
Assis pode dizer — disse a presidente
ontem à tarde, no hotel da Barra de on-
de os jogadores saíram para a viagem
para Goiânia, onde o time enfrenta o
Atlético-GO amanhã. Ao se cruzarem no
saguão, Ronaldinho e Patrícia trocaram
um longo abraço e algumas palavras.

Patrícia faz mea culpa
Sobre a queda de produção do cra-

que e as vaias, Patrícia Amorim esqui-
vou-se e disse apenas que acompanha-
ria a opinião do próprio Ronaldinho,
que ao sair de campo admitiu que não
foi bem e concordou com os apupos. A
presidente disse que não recebeu ne-
nhuma proposta pelo jogador:

— Como presidente, vou ouvir toda
proposta, é minha obrigação. Quere-
mos que ele fique. Trouxemos o Ronal-
dinho, é mais que um jogador. A situa-
ção de não estar recebendo todo o sa-
lário incomoda, porque quero ele bem.

A leve alfinetada na Traffic é outro
sintoma do estremecimento da parce-
ria. Ontem, dirigentes do clube e da em-

presa estiveram mais uma vez reunidos
para redigir os contratos. A Traffic bus-
ca garantias para evitar prejuízo como
ocorreu em 2011. O clube concorda em
ceder alguns pontos, mas, internamen-
te, cartolas afirmam que não têm culpa
se a empresa assinou um contrato que
mostrou-se desvantajoso para ela.

Dirigentes rubro-negros que partici-
param da contratação não escondem
um sorriso ao dizer que o acordo foi um
grande negócio para o clube. O Flamen-
go desembolsa mensalmente R$ 450 mil
(R$ 250 mil de salário mais R$ 200 mil
de prestações das luvas) por Ronaldi-
nho — é menos do que gasta com Thia-
go Neves e Luxemburgo, por exemplo.

Na avaliação de dirigentes rubro-ne-
gros, a Traffic superestimou a capacida-
de de fazer dinheiro com Ronaldinho. A
empresa tem basicamente quatro fon-
tes de retorno dos R$ 750 mil mensais
que paga ao craque: é agenciadora ex-
clusiva de patrocínio do uniforme do
clube; dos contratos publicitários indi-
viduais de Ronaldinho; e gerenciará
dois projetos do clube: cartão-fidelidade
e sócio-torcedor, ambos em gestação.

No primeiro ano, estas fontes rende-
ram pouco ou quase nada. Em agosto, o
Flamengo fechou contrato de patrocínio
com a P&G sem intermédio da Traffic, o
que irritou a empresa. Incomodada tam-

bém com a burocracia rubro-negra que
atrasou a assinatura dos contratos de-
finitivos, a Traffic esticou a corda. Com
consentimento de Assis, suspendeu os
pagamentos do salário do craque. Co-
mo já fizera em eventos como lança-
mento de uniforme, Ronaldinho não
tem participado de ações de marketing
do clube. Antes do episódio de quinta-
feira, faltara à parceria com o Unicef.

Assis pôs panos quentes:
— Não estava sabendo dessa história

contra o Figueirense. Não sei por que
não usou, tem que falar com o Flamen-
go. Sobre os contratos, é relação entre
Traffic e Flamengo. O Ronaldo tem con-
trato, é jogador do clube — disse o em-
presário do craque, por telefone.

Cobrado publicamente pela torcida,
pivô de uma crise entre seu patrão (Fla-
mengo) e aquele que lhe paga (Traffic),
só Ronaldinho pode fazer funcionar a
engrenagem que o trouxe ao Brasil.
Grandes atuações nos jogos que faltam
levarão o time à Libertadores e recupe-
rarão crédito com a torcida. Transfor-
mar isso em lucro para todos é missão
dos cartolas. Ao resumir a situação, Pa-
trícia Amorim admitiu erros de gestão.

— Talvez tenha tido uma falha. Pre-
cisamos entender que, para o Fla-
mengo, o marketing é um meio, e o fu-
tebol é o fim — encerrou. ■A ut

iliz
aç

ão
 de

ste
 ar

tig
o é

 ex
clu

siv
a p

ar
a f

ins
 ed

uc
ac

ion
ais

.

Text Box
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 19 nov. 2011, Esportes, p. 1.




