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São Paulo e Corinthians busca-
ram executivos do mercado publi-
citário para gerenciar seu departa-
mento de marketing. A opção por 
escolher um profissional com ex-
periência no ramo tem, segundo 
os clubes, objetivo bem definido: 
obter contra tos de patrocínio 
mais vantajosos e duradouros. 

E não só visando a patrocínio 
de camisa, uma das maiores re-
ceitas, mas também novas parce-
r ias com potenciais anuncian-
tes. Em comum, os dois rivais ne-
gociam contratos vultosos de ex-
posição de marca nos uniformes 
(veja quadro ao lado). 

O São Paulo procurou Rober-
to Justus depois que as negocia-

ções com a agência XYZ, de Ni-
zan Guanaes, fracassaram. 

O problema com a agência de 
Nizan, segundo apurou o Es ta -
do, foi a cobrança de um valor 
fixo mensal para mante r u m a 
equipe exclusiva. E a proposta 
t ambém previa um porcentual 
de 5% sobre as receitas que o clu-
be obtivesse com novos contra-
tos de publicidade - a diretoria 
tricolor aceitava pagar apenas a 
comissão. 

No acordo com a agência de 
Justus, a Young & Rubicam, que 
faz parte do grupo Newcomm, 
haverá o pagamento do porcen-
tual de novos contratos, mas não 
será cobrado valor mensal fixo. 
São-paulino fanático, Justus acei-
tou. Sua primeira missão é preen-
cher o espaço vago na camisa, sem 
deixar que o contrato baixe de um 
valor mínimo de R$ 25 milhões/ 
ano. A meta, no entanto, é obter 
pelo menos R$ 30 milhões. 

Em uma das primeiras reu-
niões com Justus, o São Paulo 
deu carta branca ao publicitário. 
Ficou decidido que aprioridade é 
fechar um contrato de patrocínio 
de camisa até, no máximo, maio. 
Depois disso, será formulado um 
planejamento de longo prazo. 
Trata-se de um plano de negó-

cios para pelo menos dois anos. 
A falta de títulos importantes 

e a ausência na Libertadores tam-
bém contr ibuíram para o São 
Paulo ir atrás de profissionais do 
mercado para fechar bons con-
tratos de patrocínio. 

O Cor in thians viu em Ivan 
Marques , sócio f u n d a d o r da 
F/Nazca, o h o m e m cer to para 
continuar o trabalho de Luis Pau-
lo Rosenberg, agora vice-presi-

dente. O convite a ele foi feito 
após a eleição do presidente Má-
rio Gobbi. 

Marques, que é diretor do clu-
be (não remunerado) , tem dois 
trabalhos pela f rente . Ao lado de 
Rosenberg e com o apoio de Ro-
naldo e de sua agência 9ine, o diri-
gente corintiano negocia um no-
vo contrato de patrocínio de ca-
misa. O favorito a ficar no espa-
ço da Hypermarcas é a montado-

ra sul-coreana Hyundai. 
O clube estipulou um preço al-

to pelo espaço: R$ 50 milhões, 
mais um bônus em caso da con-
quista inédita da Libertadores. 
Esta é a primeira tarefa do publici-
tário, que também pretende criar 
novas ações de marketing para 
aproximar o torcedor do clube. 

Rivais. O Palmeiras, por sua 
vez, ensaia profissionalizar o de-

par tamento de marketing. O clu-
be procurou uma agência para fe-
char o contrato com a Kia. Mas 
foi um trabalho específico para 
este acordo que rendeu R$ 18 mi-
lhões por ano. 

No Santos, o marketing tenta 
capitalizar ao máximo com a ima-
gem de Neymar. Além disso, o 
clube espera lucrar R$ 35 mi-
lhões somando todas as marcas 
no uniforme. 
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 11 mar. 2012, Esportes, p. E3.




