
Neymar e Ganso, ídolos midiáticos
Meninos da Vila - 3ª geração

Com a dupla de craques,
Santos ganha a terceira
Libertadores e lucra
com publicidade como
nunca na sua história

Vejo o futuro do Santos como uma repeti-
ção da história sobrenatural que o clube vi-
veu nesses primeiros cem anos. O Santos é
um clube de futebol de uma cidade que não
é capital e que possui pouco mais de 400 mil
habitantes. Carregamos o nome da cidade,
não um nome fantasia. Ainda assim, em
cem anos de história, o Santos conseguiu
ser escolhido pela Fifa como o maior clube
do século passado nas Américas. Foi o pri-
meiro clube do País a conquistar um título
de campeão mundial, em 1962, repetindo o
bi em 63. Vencemos três vezes a Libertado-
res, oito o Campeonato Brasileiro e dezeno-
ve o Campeonato Paulista. Títulos que tor-
naram o Santos um clube conhecido em to-
do o mundo.

Tomamos decisões importantes nos últi-
mos anos que permitem vislumbrarmos
um futuro vencedor. A primeira delas foi
manter o Neymar jogando no Santos. Sim-
bolicamente, resistir à tentação dos mi-
lhões de euros e manter o Neymar no time
foi um descarrego da alma nacional. O País
vinha com fama de mero exportador de
mão de obra, submisso ao peso do capital, e
de repente resiste. Para o deleite dos brasi-
leiros, mantemos nosso principal jogador
até a Copa de 2014. Isso refletiu no aumento
da torcida. Valeu a pena pensar diferente.

O Santos centenário comprovou nossa
vocação do futebol arte. Será sempre assim.
Foi no time dos cem gols nos anos 20, no
primeiro título em 35 que ganhamos do Co-
rinthians, no primeiro título a que assisti,
em 55, durante toda a era Pelé e que depois
se repetiu com os meninos da Vila, em 78,
com a segunda geração, em 2002, e agora se
repete novamente com Neymar. Somos o
time que mais fez gols no mundo. E é isso
que encanta a todos.

Meu avô, presidente do Santos em 1916 e
que comprou o terreno onde hoje está a
Vila Belmiro, torna minha ligação com o
clube umbilical. Tenho impresso o DNA do
Santos. E ser o presidente no ano do cente-
nário é um sonho realizado.

LUIZ FERNANDO MENEZES / FOTOARENA-9/11/2011

Neymar. Aposta do clube para aumentar a torcida santista no Brasil afora

✽ Luis Alvaro, presidente

A dupla Neymar e Ganso deu
um passo além da geração de
Robinho e Diego. Primeiro, por-
que recolou o Santos no cená-
rio internacional ao conquistar
a primeira Libertadores depois
da era Pelé.

E, como os dois são jovens ta-
lentosos e apontados como as
grandes revelações do futebol
brasileiro nos últimos anos, o
Santos soube aproveitar o ape-
lo que os jogadores têm com a
garotada.

Neymar e Ganso, esperanças
também da seleção brasileira,
passaram a lucrar diretamente
com vários contratos pessoais
de publicidade. E o clube, se ain-
da não viu a cor do dinheiro
com a venda de nenhum deles,
nunca faturou tanto com con-
tratos de patrocínio.

Neymar, aliás, está a frente
de seu colega de clube e já é o
jogador de futebol mais bem pa-
go do País, amealhando mais
de R$ 2 milhões por mês.

Antes de a dupla surgir, o San-
tos não faturava nem R$ 10 mi-
lhões com patrocínio de cami-
sa. Hoje, somando todos os con-
tratos (peito, manga, etc), o clu-
be já ultrapassa R$ 30 milhões
com publicidade. E quer mais:
vislumbra atingir R$ 50 mi-
lhões.

“Dentro de campo, o Neymar
é um talento nato, uma caracte-
rística que o Santos sempre te-
ve. A novidade é o que ele faz
fora do campo, ele é um pop
star. Tem uma capacidade de
comunicação com os jovens im-
pressionante, uma capacidade
que eu só via no Michael Jack-
son”, diz o presidente Luis Alva-
ro de Oliveira.

Neymarvirou atração (e espe-
rança) santista já aos 12 anos e
toda a expectativa em torno de-
le foi sendo confirmada desde

sua estreia nos profissionais,
mais ainda após seu primeiro
gol, no dia 15 de março de 2009,
contra o Mogi Mirim.

De lá para cá, já foram 96 gols
pelo clube, número que o colo-
ca na seleta lista dos principais
goleadores da história santista.

Descoberto e indicado pelo
ídolo e ex-jogador Giovanni,
Paulo Henrique Ganso veio do
Pará para as categorias de base

do clube. E logo encontrou em
Neymar seu parceiro ideal, den-
tro e fora do campo.

Desde que os dois passaram a
ser titulares e principais jogado-
res do clube, o Santos voltou a
ser protagonista no futebol bra-
sileiro: conquistou dois Cam-
peonatos Paulista, uma Copa
do Brasil (a primeira do clube)
e a primeira Libertadores de-
pois de Pelé. Não é pouco.

Um futuro vencedor.
E o Neymar já faz
parte dele

● R$ 2
milhões
é quanto
Neymar já
embolsa
por mês como
jogador do
Santos, o
mais bem
pago do País
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 14 abr. 2012, Caderno Especial 100 anos do Santos, p. 14.




