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● Energético

● Eletrônicos

Parceiro da empresa há dois anos

Alvo de pancadas. Na coletiva

● Vestimenta

de imprensa, Neymar contrarioudeclaraçõesrecentesdedirigentes e de Muricy ao afirmar
que não vêdeslealdade nas faltas
que sofre na maioria dos jogos.
“Às vezes, o marcador chega atrasado, não consegue pegar a bola e faz a
falta, mas sem maldade.
As faltas acontecem em
qualquer lugar do mundo,
nãosónoBrasil.MessieCristiano Ronaldo também sofrem.
Aconteceporquesãocraques,velozes. Outro dia, vi o jogo do São
PauloeoLucastambémestásendo caçado. Não penso em ficar
ou sair do Brasil por conta das
faltas”, disse o craque.
Neymar já deixou para trás
ídolos do passado recente do
Santos, como Robinho, ao se
transformar no quarto maior artilheiro isolado do clube, após a
era Pelé, com 95 gols. A marca é
expressiva porque Robinho precisou de 213 jogos para chegar a
94 e Neymar de 173.

Acordo desde 2º semestre 2011

● Material esportivo

Tem contrato desde
2008

● Banco
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aparece em campanhas publicitárias da Panasonic (eletrônicos), Ambev (Guaraná Antárctica), Nike (material esportivo),
Tênis Pé Baruel (produto de higiene), Lupo (vestimenta) e Red
Bull (energético).
Além dos R$ 3 milhões que recebe mensalmente entre salários do Santos (cerca de R$ 1 milhão), e receitas de contratos de
publicidade acertados pelo clube, que fica com 10% do valor,
Neymar tem outros pessoais
que chegaram a ele pela agência
9nine, de Ronaldo (ajuda no gerenciamento da sua carreira), e

móvel.

Assinou em julho
de 2011

● Produto higiênico

Fechou acordo no início
de 2012

● Produtos
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O sucesso de Neymar no campo
e na publicidade parece não ter
limite. Enquanto pulveriza recordescomabolanospés,expande seus rendimentos com a exploração da sua imagem. O craqueassinouontemoseu10.ºcontrato de marketing, em apenas
trêstemporadascomoatletaprofissional. Neymar tem 20 anos.
“Quando eu volto de uma viagem, os meus amigos dizem que
nem sentiram a minha falta porquemeveem todahora na televisão”, disse o craque, ontem à tarde, durante solenidade no salão
de mármore da Vila Belmiro para ser anunciado pelo presidente
da Volkswagen do Brasil, Thomas Schmall, como garoto-propaganda da marca até 2016.
“Onovo embaixadordaVolkswagenéomelhorjogadordoBrasil no momento e do mundo no
futuro”, previu o empresário,
diante dos 400 gerentes da montadora que assistiam ao evento e
de mais de 50 jornalistas.
O contrato com Volkswagen é
o 10.º de Neymar e fecha o pacote dos patrocinadores mais fortes financeiramente para compor o seu salário que, em dezembro de 2011 pulou de R$ 1,3 milhão para R$ 3 milhões. Os outros mais recentes foram assinados com o Banco Santander,
comaoperadoradetelefoniamóvel Claro e com a Unilever (produtos de higiene). Ele também

● Telefonia

Assinou em 2010, de
olho em 2014
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quartas de final do Campeonato
Paulista, depois da goleada por 5
a 0 contra o Guaratinguetá, o Santos vai escalar o time B para enfrentar a Portuguesa, amanhã à
tarde, no Canindé. Muricy Ramalho decidiu poupar todos os titulares para ter a força máxima no
jogo de volta contra o Internacional, quarta-feira, no Beira-Rio,
pela Libertadores.
Na Vila, o Santos ganhou dos
gaúchos por 3 a 1 e se voltar a
vencer dará um passo decisivo
para terminar a fase em primeiro
lugar. “Como estamos em duas
competições importantes, em
algum momento teríamos que
fazer um sacrifício. É melhor tirar
os jogadores agora para que não
se repita o que aconteceu no passado, com perda de titulares por
lesões”, explicou o treinador,
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ESPECIAL PARA O ESTADO
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Sanches Filho / SANTOS

CRAQUE MULTIMARCAS
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Todos titulares
fora do jogo com
a Portuguesa

do agente Wagner Ribeiro.
“Neymar vai nos ajudar a chegarmos à liderança mundial”,
projetou o presidente da Volks
no Brasil, lembrando que a marca e o jogador têm o gol em comum. “Só que nós já fizemos 6
milhões”, brincou Schmall. Ao
assinar com Volkswagen, o craquevaipassaradeixaroseuPorsche Cayenne prata na garagem
do prédio em que mora em Santos, e usar no dia a dia modelos
da montadora, além de participar de campanhas publicitárias
e marcar presença em eventos.
Ontem, o craque recebeu as chaves do último lançamento da
VW, o utilitário esportivo V8
Touareg, que custa cerca de R$
300 mil.
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Atacante assina seu 10º
contrato de publicidade
na semana em que se
tornou o 4º maior artilheiro
do time após a era Pelé
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Gols e marketing embalam Neymar

ALEX SILVA/AE

● Montadora

de higiene

Fechou acordo
na última
quarta-feira

Contrato
desde
2011

Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 31 mar. 2012, Esportes, p. E4.

Campeonato Espanhol

Camp. Italiano
ALBERT OLIVÉ/EFE

Milan poupa
veteranos de
olho no Barça

Time de ‘El Loco’ Bielsa
desafia o poderoso Barcelona
Athletic Bilbao vem
encantando e é apontado
como um dos poucos
capazes de surpreender os
atuais campeões mundiais
BARCELONA

O estádio Camp Nou será palco
de um grande confronto decisivo na próxima terça, entre Milan
eBarcelona. Maso duelodehoje,
pelo Campeonato Espanhol,
também é digno da lendária casa
barcelonista.
Normalmente – e mais uma
vez nesta temporada– polarizado entre os arquirrivais Real Madrid e Barça, o Espanhol hoje será o pano de fundo para um encontroqueestásendoconsiderado como “arte x arte”.
Tudo porque o estilo agressivo e ofensivo do Athletic Bilbao,
implantadopelotécnicoargentino Marcelo “El Loco” Bielsa,
tem encantado tanto quanto os
passes de pé em pé do time de

Pep Guardiola.
Sem a mesma equipe estrelada do time Azul Grená, o Bilbao
tem feito campanha empolgante para o seu torcedor. Não tanto no Campeonato Espanhol,
em que ocupa a modesta 11.ª posição, mas sim pela surpreendente arrancada na Liga Europa, em que já colocou um pé na
semifinal.
ObomfuteboldoBilbaoarrancou elogios até do adversário de
hoje. “O Athletic tem sido a sensação da Europa. Eles são honestos em seu jogo, correm, lutam.
É um prazer para o espectador
ver as suas partidas”, falou Pep
Guardiola.
O treinador do Barcelona,

FORA DO ENREDO

11º

aliás, não deve poupar muitos titulares neste confronto, mesmo
tendo a partida contra o Milan
marcada para a próxima terçafeira. Guardiola espera um jogo
complicado,masaomesmotempo interessante de se ver.
“Seráuma partida muito bonita, porque, mesmo atrás no placar, seguem fazendo o mesmo.
Podem perder, empatar ou ganhar e sempre têm muitas chances de gol.”
A preocupação de Guardiola
também tem como base a chance de buscar uma recuperação
que seria histórica no Espanhol.
O time ainda acredita que pode
superar o Real Madrid e tomar a
liderançadocampeonatonasrodadas finais – a diferença entre
os arquirrivais é de seis pontos,
mas já chegou a ser de dez.
Pedreira. A confiança e a espe-

lugar

é a classificação do Athletic
no Espanhol, onde não vai bem

rança do Barcelona ganham suporte nesta rodada, quando o
Real também tem um compromisso difícil, que pode lhe custar
perda de pontos.

Sensação. O argentino Bielsa brilha no Athletic Bilbao
Depois de golear a Real Sociedad na rodada anterior e esquecer os dois tropeços seguidos, o
time de Madri enfrenta hoje o
Osasuna. A equipe de Pamplona
costuma engrossar para o poderoso time merengue.
Tanto é que José Mourinho
também não tem planos para
poupar seus titulares, ainda
mais que praticamente já garantiu vaga na semifinal da Copa

dos Campeões com os 3 a 0 na
primeira partida diante do
Apoel– ojogo devolta, napróxima quarta-feira, virou mera
formalidade.
Kaká, que tem atuado bem
pelo Real nas últimas partidas, deve começar como titular.Eleformaráomeiodecampo com Özil. No ataque, Cristiano Ronaldo terá Benzema
como parceiro.

OMilan entraemcampohojeparamanteravantagemnaliderança do Campeonato Italiano, mas
com a cabeça já voltada para o
encontro decisivo com o Barcelona, na terça-feira. De olho no
jogono CampNou, quevale vaga
na semifinal da Copa dos Campeões, o técnico Massimiliano
Allegri optou por usar um artifício bastante em moda no Brasil:
poupar jogadores.
O treinador milanês vai deixar
fora do confronto contra o Catania, hoje, três veteranos importantes para o elenco. Não jogam
o zagueiro Nesta, o meia Seedorf
e o volante Van Bommel.
Allegri chegou a dizer que o resultado da partida decisiva contra o Barcelona será uma consequênciadiretadoqueocorrerhoje diante do Catania. “Sabemos
que o Barcelona é o melhor time
do mundo, então precisamos ir
bem hoje para chegar ao Camp
Nou com grande confiança. Esta
é uma semana muito peculiar na
nossa temporada.”

Jogo Rápido
CAMPEONATO INGLÊS

CAMPEONATO ALEMÃO

BUTCH DILL/AP

JOGOS DE LONDRES

Sem Aguero, City quer
recuperar a liderança

NÚMEROS

Jogo histórico em
Dortmund termina 4 a 4

Vanderlei Cordeiro vai
carregar a tocha olímpica

Sem o argentino Sergio Aguero,
machucado, o Manchester City
vai tentar recuperar hoje a liderança provisória do Campeonato Inglês. Para isso, o time precisa vencer em seu campo o Sunderland e alcançar os mesmos
73 pontos do Manchester United, que joga apenas na segundafeira, diante do Blackburn Rovers, no campo do adversário.
Para o lugar de Aguero, o técnico Roberto Mancini deverá escalar o também argentino Carlitos
Tevez. O Arsenal, 3.º colocado
(58 pontos), enfrenta o Queens
Park Rangers. Já o Chelsea, 5.º
classificado (50 pontos) joga
fora de casa com o Aston Villa.
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Em um jogo eletrizante, Borussia Dortmund e Stuttgart empataram por 4 a 4, ontem, na abertura da 28.ª rodada do Campeonato Alemão. Com o resultado,
o time de Dortmund continua
na liderança, agora com 63 pontos, seis a mais que o Bayern de
Munique. O Stuttgart ocupa o
quinto lugar, com 40 pontos.
Jogando em casa, o Borussia
abriu 2 a 0, gols de Kagawa e
Blaszczkowski. Ibisevic e Schieber (duas vezes) viraram o placar para a equipe visitante.
Hummels e Perisic colocaram o
Borussia novamente em vantagem, mas Gentner, aos 45 do 2.º
tempo, voltou a empatar.

Vanderlei Cordeiro de Lima vai
participar do revezamento da
tocha olímpica. O maratonista
conduzirá a tocha dia 31 de maio
em Hindley, Inglaterra. A tocha
olímpica começa a circular em 19
de maio. A viagem de 70 dias contará com mais de 8 mil pessoas,
entre celebridades e atletas.

vitórias

consecutivas, com dez
nocautes, soma o boxeador
mexicano Marco Antonio
Peribán, de 27 anos, que luta
hoje, em Cancún, contra o compatriota Gerardo Diaz.

1.300

crianças,

entre 6 e 17 anos, é o que
pretende atingir o acordo entre
o governo boliviano e o Real
Madrid para a implantação de
escolas de futebol em várias cidades do país. O clube espanhol
tem 200 escolas pelo mundo.

Rubinho faz o quinto tempo nos treinos
Apagado na estreia em St. Petersburg, Rubens Barrichello reagiu e
foi o quinto melhor nos treinos livres da etapa de Barber, ontem

