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“Agora quem dá bola é o Santos”. Criada em alusão aos feitos do clube dentro de campo
em meados da década de 50, a
frase da canção mais famosa do
Santos Futebol Clube pode ser
uma referência aos valores representados pelo time fora das
quatro linhas. Ao completar
100 anos de história neste sábado, 14, o clube da Vila Belmiro
pode comemorar também o título de time mais valioso do país
ao atingir R$ 315,1 milhões,
além de ter o jogador que mais
movimenta recursos financeiros do futebol brasileiro atualmente, o craque Neymar, cujo
valor de mercado gira em torno
de R$ 122 milhões.
Já a marca Santos atingiu no
ano passado a quantia de R$
227,9 milhões, segundo levantamento da consultoria BDO RCS,
ficando na sexta posição do país
nesse quesito, com a maior valorização de sua marca no ano passado, uma alta de 49%. Muito
desse sucesso é fruto da gestão
desempenhada pelo empresário Luís Álvaro de Oliveira Ribeiro, que em pouco mais de dois
anos à frente do clube conseguiu colocar o Santos de volta à
elite do esporte mais popular
do país. Além dos títulos, Ribeiro elevou o faturamento com pa-
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Campeão mundial pela 2ª vez: em 1962, time tinha Pelé e Pepe

trocínios na camisa de R$ 7 milhões para R$ 30 milhões, além
de aumentar a receita total do
clube de R$ 70 milhões, em
2009, para R$ 130 milhões, no
ano passado. Segundo ele, a expectativa para esse ano é atingir
R$ 180 milhões. “Quando assumi, no final de 2009, estavam
todos preocupados com o rumo
que o Santos estava tomando. O
clube vinha de um processo de
decadência acentuado e seu destino era o de ser um time pequeno”, afirma o atual presidente.
Segundo ele, os problemas enfrentados à época eram de gestão, onde a antiga diretoria
“não enxergava o futebol como business”.

A primeira iniciativa de Ribeiro ao vencer as eleições foi
se reunir com um grupo de empresários para discutir ações para reerguer o clube. Esse time
era formado por executivos do
porte de Olavo Setúbal (Itaú),
Fábio Barbosa (Grupo Abril) e
Álvaro de Souza (ex-Citibank).
Mas,apesar da melhora na atuação, o consultor Amir Somoggi, diretor BDO RCS, aponta
um fator que poderia ter sido
melhor explorado pelo clube.
“Faltou um plano de globalização do time. Com o Neymar em
alta, o Santos poderia faturar
cerca de US$ 30 milhões
com sua imagem no exterior”, diz. ■
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Períodos de glória
e dificuldade do Santos
Futebol Clube se
intercalam com diferentes
momentos econômicos
e políticos da cidade
da Baixada Santista,
conforme mostra a análise
histórica apresentada
no livro "Leões do Mar",
escrito pelo jornalista
Dario Palhares, em
coautoria com Alexandre
da Costa e Celso
de Campos Jr., com
lançamento previsto
para dezembro pela
editora Realejo. "Os ares
da cidade também são
inalados pelos jogadores",
diz o santista Palhares
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FUTEBOL E ECONOMIA
CAMPEÕES
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Após mudança de gestão, time chega ao
centenário com o título de mais valioso do Brasil
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Aos 100 anos,
Santos vale
R$ 315 mi
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Santos Futebol Clube é fundado
após articulações entre ex-sócios
do Sport Club Americano e Club
Atlhetico Internacional

O CLUBE

Infografia: Alex Silva

É vice-campeão paulista em 1927,
com 100 gols em 16 jogos. O vice
é repetido em 1928 e 1929

ANOS 20
A CIDADE

Na década dos grandes
negócios do café, a cidade
de Santos vive seu auge
econômico

Conquista seu primeiro campeonato
to
thians,
paulista em decisão contra o Corinthians,
em 1935. Porém, a partir da instalação
do regime do Estado Novo, em 1937,
o clube entra em seu pior período que
dura até o fim da década de 1940

ANOS 40
1947: é inaugurada a primeira
do
pista da rodovia Anchieta, ligando
Santos à cidade de São Paulo. Paulistanos
passam a ter acesso mais fácil ao litoral
e a economia de Santos cresce

Em 1955
19 e 1956, é bicampeão paulista.
Pelé, com 16 anos, sai de Bauru e assina
seu primeiro contrato com o Santos.
Com Pelé, Pepe e Coutinho, o clube teve
o melhor ataque do campeonato
ato
ppaulista até 1970

ANOS 50
E 1953, a cidade recupera
Em
a autonomia para escolha
de prefeito, perdida durante
o Estado Novo

É campeão da Taça Brasil em 1961, hoje
considerado o Campeonato Brasileiro da
época. O título se repetiria até 1965. Em
1962 e 63, conquista a Taça Libertadores
da América e o Mundial Interclubes.
Ta
Também é campeão paulista oito vezes

ANOS 60
11964: com o início do período militar,
a ccidade – tradicional reduto de
i
sindicalistas
– tem seu prefeito cassado
pelo governo federal. Santos é chamada
pela direita de "Moscouzinha brasileira"
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ENTREVISTA PELÉ Rei
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RS 227,9 milhões

JOGADORES MAIS VALIOSOS DO ELENCO, EM R$ MILHÕES
122,0
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12,2
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O maior artilheiro do mundo dá
seu depoimento sobre o clube
com o qual entrou para a história
Fernando Prandi, do Marca
fernando.prandi@marcabrasil.com

E OS MAIS VALIOSOS DO BRASIL, EM R$ MILHÕES
NOME

CLUBE

VALOR

NEYMAR
PH GANSO
LEANDRO DAMIÃO
LUCAS
OSCAR

SANTOS
SANTOS
INTERNACIONAL
SÃO PAULO
INTERNACIONAL

122,0
61,0
56,1
48,8
34,2

O que você representa
para o Santos?
Sou parte desse reconhecimento
do Santos com o povo. Fui muito
importante. Fora do Brasil, se o
Santos hoje é uma das equipes
mais conhecidas — é claro que
com a ajuda dos meus companheiros, porque não dá para fazer
tudo sozinho — é porque na seleção brasileira e nos outros atos do
Pelé (na ONU e em outros lugares) todo mundo sabia que o Pelé
era do Santos. Então, essa é a recompensa do Pelé para o Santos.

Como é ver o clube fazer
cem anos?
É uma alegria muito grande,
ver fazer cem e bem, em uma
boa administração, como vem
sendo feito, isso é maravilhoso, para a gente que faz parte
dessa família.
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Formação de atletas
é diferencial do clube
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Presidente do Santos promete um novo Centro de Treinamento até 2013

ANOS 70

A

A economia da região apresentaa baixo
desempenho, ainda sob os efeitoss do
isolamento ao qual foi relegada aoo
longo do governo militar

ex

des jogadores pelo Santos, o Carlos Alberto Torres, por exemplo,
foi um dos melhores laterais que
nós tivemos. O grande Santos de
Pelé, Coutinho, Dorval, Mengálvio e Pepe, ele pegou no final,
mas ele não poderia ficar fora de
nenhuma equipe no Brasil.

Tem como fazer um time
de todos os tempos?
É difícil porque são épocas diferentes e passaram muitos gran-

São muitos craques?
É que hoje nós temos a comunicação, que é fácil para um jogador ficar conhecido, mas quem viu Vasconcelos jogar, ou então Toninho, que jogava no meio de campo? Quem viu o Zito jogar, que
foi um dos melhores meios de
campo que nós tivemos? Fica difícil passar para os mais jovens,
pois eles só veem as coisas atuais.
Se você jogasse hoje,
com essa mídia toda, o mito
Pelé seria maior ainda?
Eu acho que se o Pelé hoje é dessa
maneira, sem a comunicação,
porque naquela época tinha que
viajar e peregrinar por aí, imagina com a comunicação, mas o valor da pessoa é o que marca, não
é a fama, o conhecimento, mas o
valor. É a mesma coisa a gente dizer hoje: pô, será que o Bethoven
tem valor? Sera que Michelangelo tem valor? Claro que tem, só
não teve a comunicação. ■
Franck Fife/AFP

Novo estádio
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de. A intenção do presidente
Luis Álvaro de Oliveira Ribeiro
é entregar um novo Centro de
Treinamento destinado à formação de atletas até o final de
seu mandato, em 2013.
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“Estamos com dificuldades para achar um terreno, mas o projeto já começou a ser desenhado”, afirma Ribeiro. “Um atleta formado na base veste a camisa do time. É diferente do cara que vem da Europa com o
bolso cheio de dinheiro”, diz.
Segundo o presidente do
clube, o caso do atacante Neymar é um exemplo de como o
futebol difere de todos os ou-
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1975: após aposentadoriaa de Pelé, o clube
mostra futebol fraco.
peonato paulista.
paulistaa.
1978: volta a ganhar o campeonato
Surgem os meninos da Vila, com Pita,
ata
Juari, João Paulo, Nilton Batata
e Aílton Lira

tros negócios do mercado por
conta de um fator bem específico, a paixão dos torcedores.
“Nesse cenário é preciso ousar e o caso Neymar é um grande expoente. Todos achavam
que o clube iria vendê-lo e
conseguimos segurar o atleta
por conta dos ganhos que teremos no futuro”, diz Ribeiro,
ao citar entre esses fatores o
maior prestígio internacional,
maior audiência dos jogos, aumento da receita com a venda
de produtos, maior presença
de público nos estádios e crescimento da torcida. “São ativos que vêm ao longo do tempo”, completa.
Além de um novo Centro de
Treinamento para a formação de
atletas, o Santos busca também
um terreno para a construção de
um novo estádio para o time.
“Os terrenos que encontramos
são insuficientes para o modelo
que queremos implementar, que
é o de uma arena multiuso”, comenta o presidente do
clube. ■ F.S.
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Neymar, Diego,
Robinho e o ídolo
Pelé foram alguns
dos jovens talentos
descobertos e
treinados pelo clube

de

Ao atingir o valor de R$ 315,1
milhões com seu time dentro
de campo e liderar o ranking
dos elencos mais valiosos do futebol brasileiro, o Santos Futebol Clube contou com sua qualidade para formar novos talentos no esporte como principal diferencial em relação aos adversários. O montante, que lhe dá
uma margem de quase R$ 100
milhões de diferença em relação ao segundo colocado, devese principalmente aos valores
de mercado de suas duas principais estrelas, a dupla Neymar e
Ganso, que foram formados na
categoria de base do clube da
Vila Belmiro.
Ambos os jogadores são os
grandes exemplos de hoje da
cultura histórica do clube da
Baixada Santista de trabalhar e
gerir a carreira de jovens talentos, assim como ocorreu também com os craques Diego, Robinho e, principalmente, Pelé.
E se depender da atual diretoria do Santos, o clube irá melhorar ainda mais essa qualida-
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“É uma alegria ver
o Santos fazer 100”

VALOR, EM R$ MILHÕES
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BOLA CHE
CHEIA
Santos é o time mais valioso do Brasil.
Números obtidos
ob
a partir da soma dos valores dos jogadores

É campeão
ca
paulista com
om Serginho
Chulapa, Paulo Isidoro
Chu
ro e o goleiro
R RRodolfo Rodríguez.
z. Sob crise,
o clube chega a ter um
ovo por ano
presidente novo

ANOS 80
Em 1984, a cidade
recu
recupera
sua autonomia,
mas o cenário econômico
ainda apresentava
perspec
perspectivas
negativas

Em 1995
1995, é vice-campeão
brasileiro e inicia reformas
de infraestrutura.
infrae
É campeão
campe da Conmebol
em 1998

ANOS 90
A privatização da Cosipa
e a atração de
investimentos para
terminais privados no
porto impulsionam
a economia da região

Craque compara sua fama à de jogadores expostos à mídia hoje

Início da gestão Marcelo Teixeira. Em 2002, o clube é campeão brasileiro. Naquela temporada,
o então técnico Leão aposta na nova geração dos meninos da Vila, liderada por Robinho e Diego.
2003: Santos é vice-campeão da Libertadores. Em 2004, é campeão brasileiro pela oitava vez.
2010: Luiz Álvaro de Oliveira assume a presidência do Santos. A dupla Neymar e Paulo Henrique
Ganso vira referência dentro da Vila Belmiro e ajuda a conquistar a primeira Copa do Brasil
do clube e a terceira Libertadores, no ano seguinte

ANOS 2000
2003: é inaugurada a segunda pista do complexo rodoviário Imigrantes, ligando
o litoral à capital paulista. O mercado imobiliário cresce com nova demanda de compradores.
2007: descoberta de petróleo na camada pré-sal traz novo impulso à economia da região
2011: Petrobras dá início à construção de uma sede na cidade portuária paulista

Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 13, abr. 2012, Primeiro Caderno, p. 12-13.

