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Roberto Justus 

'Clube vencedor é 
mais fácil vender' 
Parceiro do São Paulo, 
Roberto Justus diz que 
resultados influenciam no 
negócio: 'É preciso uma 
chacoalhada' 

Paulo Galdieri 

A necessidade de profissionali-
zar o departamento de marke-
ting fez o São Paulo correr atrás 
de ajuda de um de seus mais 
i lustres torcedores. Roberto 
Justus, que já dava consultoria 
informal aos dirigentes, e o clu-
be selaram uma parceria para 
que o grupo de publicidade e co-
municação presidido pelo em-
presário e apresentador de TV 
tomasse conta do departamen-
to no Morumbi. Entre uma gra-
vação e outra, Justus falou ao 
Estado sobre o desafio. E foi ta-
xativo: clube vencedor é mais fá-
cil vender. 

• E como surgiu a idéia da parce-
ria com o São Paulo? 
Na última reunião do Conselho 
Consultivo o presidente me pe-
diu que eu ajudasse a vender o 
patrocínio da camisa. E, como o 
clube estava tendo uma dificul-

dade, ele pediu pra ajudar, usan-
do meu network, meus conta-
tos, minha influência. 

• Quando começa esse trabalho 
com o São Paulo? 
Agora, depois do Carnaval, é 
que comecei a pegar isso. Mi-
nha agenda está um pouco dura 
demais, me castigando. Mas eu 
falei que ia começar a mexer nis-
so e é o que estou fazendo. E is-
so cresceu um pouco mais. O 
Rogê Davi, que é o diretor de 
marketing do São Paulo, falou 
para eu colocar a minha empre-
sa, o meu grupo nesse caso para 
ajudar. E eu falei Vamos embo-
ra'. Muitas vezes os clubes não 
têm a noção de o quanto po-
dem aproveitar em termos de 
marketing, comunicação, etc. 

• 0 que pode ser explorado? 
O São Paulo tem uma arena in-
crível, que passa por uma gran-
de reforma. Tem superávit fi-
nanceiro, é um dos clubes mais 
bem administrados, se não o 
mais bem administrado. 

• E isso ajuda a vender a 
imagem do clube? 
Mas, muito, sem dúvida. Queira 
ou não o futebol tem essa fama 

de um esporte em que se envol-
vem muitas pessoas para se pro-
mover. Para os anunciantes é 
sempre interessante se envol-
ver num esporte como esse, 
mas a grande empresa, que tem 
dinheiro, porque isso não é ba-
rato, exige segurança. 

• Mas já foi mais barato. 
Ainda bem que não é mais. Essa 
história do Clube dos 13 não ter 
dado certo foi muito bom para 
os clubes, porque a negociação 
direta dobrou o valor que rece-
beram. Agora, com a volta de 
grandes jogadores, a gente está 
voltando a ter essa condição de 
dourar essa pílula de um jeito 
que o anunciante se torne mais 
interessado. Mais ainda agora, 
com pessoas profissionalizan-
do os clubes. Isso dá uma tran-
qüilidade de que os contratos 
estão sendo bem feitos. 

• Antes não havia essa profissio-
nalização? 
Havia, mas era menos. Mas ago-
ra fica um pouco mais redonda 
a história. O Juvenal percebeu 
isso. Ele quer que eu me aproxi-
me mais do clube, quer me dar 
um cargo no clube. Eu é que es-
tou resistindo um pouco por 

causa de tempo. Por enquanto 
é uma ajuda "não oficial", va-
mos dizer assim. 

• Mas é uma ajuda profissional? 
Isso sim. É o São Paulo contra-
tando a minha empresa para 
ajudar. Mas é muito a minha 
paixão também. Não é negócio 

para mim. Para o meu grupo, 
ter a conta do São Paulo não é 
uma receita que faça diferença. 
Se eu não fosse o CEO do gru-
po, são-paulino como eu sou, 
talvez não teria algo assim. 

• O São Paulo já foi considerado 
um clube de marketing, mas pa-

rece ter ficado para trás, sobretu-
do com ascensão do Corinthians. 
Mas eu não acho que o São Pau-
lo ficou para trás. Agora, preci-
sa dar uma chacoalhadinha. Há 
momentos de refluxo, como 
em qualquer outra empresa. O 
São Paulo da década de 90 para 
cá foi o clube mais vencedor e 
isso criou uma geração de torce-
dores mal-acostumados. É mais 
fácil vender a camisa de um clu-
be vencedor do que a de um clu-
be que está se ajustando. O mar-
keting está sempre a reboque 
dos resultados. Estamos num 
momento desfavorável já faz 
um tempinho. Está na hora de 
ganhar título. A torcida cobra, o 
anunciante cobra. 

• É possível manter o valor de 
patrocínio de camisa entre R$ 25 
e R$ 30 milhões, que é o que o 
clube pretende? 
O São Paulo não vai ficar ven-
dendo a camisa por menos do 
que acha que vale. Mas, agora, 
estamos no mês de março, não 
dá pra falar que vamos conquis-
tar os mesmos resultados se es-
tivéssemos em dezembro. 

• Você pretende ser dirigente de 
futebol no São Paulo? Gostaria 
de ser presidente? 
As pessoas nem sabem o quan-
to eu gosto de futebol Eu ado-
ro. Não vou dizer que dessa 
água não beberia e não beberei. 
No momento, o que eu não te-
nho é tempo. Se fosse hoje eu 
diria que não posso. Lá na fren-
te, quem sabe. Pode até ser 
uma coisa gostosa. Mas eu não 
estou fazendo nada pensando 
nisso. O Juvenal quer, mas não 
batemos esse martelo. 

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 Estado de S. Paulo, São Paulo, 11 mar. 2012, Esportes, p. E3.




