
Filho de imigrantes russos, pau-
listano legítimo, três irmãos,
quatro filhos e um sonho que es-
tará realizado em pouco mais
de um ano: ver a inauguração
da Arena Corinthians. Se fosse
preciso resumir a vida de Luis
Paulo Rosenberg, este seria seu
menor texto. Mas há mais, mui-
to mais para falar deste corintia-
no doente, que viu o primeiro tí-
tulo do seu Timão em 1957, so-
freu no Morumbi com o gol de
Basílio e engrossou as fileiras de
fiéis na invasão do Maracanã.
Brincalhão e sempre com um
sorriso estampado no rosto, ape-
nas uma coisa o tira do sério:
ser chamado de são-paulino.
“São-paulino, eu? Aqui ó!”, rea-
ge o marqueteiro que transfor-
mou o sonho do presidente An-
drés em realidade: viabilizar o
estádio próprio do Timão.

Fala-se que o senhor é o
grande responsável pela
realização do sonho de
construir o estádio...
Luis Paulo Rosemberg: Não...o
Andres foi quem o pegou e me
colocou trabalhando na ques-
tão desde o primeiro dia, me
deu força política e liberdade
de atuação ilimitada. Não exis-
te um executivo que possa ser
mais importante do que o toma-
dor de decisões que lhe dele-
gou a implementação. Hoje eu
estava comentando, a gente tá
num momento de contratação
volumosa de ar-condicionado,
fachada do prédio...nunca rece-
bi uma pressão, uma indica-
ção, uma insinuação que não
fosse ‘faça o que for melhor pa-
ra o Corinthians’. Para mim, o
estádio é acima de tudo uma
comprovação de um estado de
maturidade gerencial a que che-

gou o Corinthians, absoluta-
mente insólito para a experiên-
cia brasileira. Vai ser um negó-
cio de outro mundo.

O que projeta para o
Corinthians com o estádio?
É um aporte de recursos fantás-
tico. Se hoje a gente tem recei-
ta nos estádios, ganhando
mais do que qualquer clube, ar-
recadando uns R$ 30 milhões,
o estádio vai colocar fácil, fácil
R$ 100 milhões, entre bilhete-
ria e publicidade. E olha isso é
uma estimativa conservadora.
Para mim, o benchmark do Co-
rinthians é o Barcelona.

Já ouvi, em comentários, que
o senhor se beneficiaria do
Corinthians em seus negócios
particulares. É verdade?
Quem disse isso? Ao contrário!
Do ponto de vista profissional é
um desastre, pois no tipo de
mercado que frequento, com-
pra e venda de empresas, rees-
truturação, palestras sobre ce-
nários econômicos, o que meu
cliente gosta é de discrição.
Por isso, quando o consultor de-
le, PHD, professor do ITA, é xin-
gado de são-paulino, não faz
parte do adereço. Se eu fosse ar-
tista pop, me beneficiaria. Mas
para quem trabalha no merca-
do de capital e financeiro, é um
ônus que pago. Do ponto de vis-
ta da renda, é um baque. Profis-
sional liberal não tem empresa,
tem um lugar onde trabalha. Se
não faz, não ganha. Tive um sa-
crifício de renda importante,
mas graças a Deus posso me
dar a este luxo.

Recentemente, o senhor foi
acusado de ser são-paulino
após ter chamado o time de
medíocre...
O que acho incrível é o seguin-
te. Imagine um são-Paulino

que tenha visto o Corinthians
em 1954, tenha ido na invasão,
estar no Morumbi em 77, no
Rio em 2000? Nunca precisei
ser cartola para ser corintiano.
Mas tudo bem. Tô num debate
com o presidente do Santos,
num auditório de alto coturno,
com maioria corintiana. Acha
que eu ia dizer que meu time
era medíocre? O que eu disse
foi: ‘O Santos acha que tem um
time de astros e o Corinthians
é medíocre. Só que o meu time
ganhou em dezembro passado
o Brasileiro, e o time dos gê-
nios levou um vareio do Barce-
lona’. Era uma ironia.

Como o senhor vê o
atual estágio gerencial
do futebol brasileiro?
Acho que o processo de moder-
nização dos clubes parece qua-
se um rastilho de pólvora, por-
que você sempre teve o São
Paulo como benchmark, há
muitos anos, sempre bem admi-
nistrado, com governância ex-
plícita. Pode não ser muito de-
mocrático, mas era bastante
tecnificado. Viemos nós com a
nossa revolução em 2007. Aí
você olha a ascensão do Belu-

zzo, a revolução do Santos; no
Rio, a modernização do Flumi-
nense, o Peter (Siemsen, presi-
dente) é um dirigente de pri-
meiríssima, o desterro do Euri-
co Miranda, e o Botafogo, que
sempre foi o mais arrumadi-
nho. Assim você começa uma
revolução: com a qualidade do
soldado, não com o general. É
um erro achar que Ricardo Tei-
xeira era quem impedia a revo-
lução do futebol brasileiro.

Mas e as Federações e a CBF,
são progressistas?
Por mais retrógrado que sejam,
ou você começa (as mudanças)
nos clubes ou não vai adiante.
Não tem mais volta. O futebol
brasileiro vai passar por um pe-
ríodo de crescimento e a Copa
vai ajudar isso.

Como o senhor aguarda
a decisão com o Boca...
Eu não durmo, eu não como,
não penso em outra coisa, não
tem espaço para mais nada. Sa-
ber o que isso representa para
30 milhões de loucos... A bola
não entra por acaso. Tenho a
consciência de que a gente fez
tudo o que tinha que fazer. ■
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O site Android Developers irá mudar o seu design nas próximas
semanas. Com o objetivo de ajudar a fazer com que o projeto tenha
realmente uma aparência mais “racionalizada, simplificada, e
reorientada”, o blog oficial de desenvolvimento da plataforma
deu dicas para seus desenvolvedores na hora de criar aplicações.
Os interessados devem seguir o Android Design. ITWeb

“

A Associação Brasileira da Indústria de Materiais de Construção
(Abramat) afirmou que as pretensões de investimento no médio prazo
tiveram uma forte queda no mês de junho, para 61%, comparados com
a média em 2011 de 75%. “A inversão deste quadro se dará na medida
em que os investimentos públicos para o setor sejam intensificados e
acelerados”, afirma Walter Cover, presidente da Abramat.

Compráticas de gestão semelhantes as do time
espanhol, estádio deve triplicar receita do clube

O processo de
modernização dos
clubes parece quase
um rastilho de
pólvora, porque você
sempre teve o São
Paulo como
benchmark, com
aquela governança
explícita. Mas aí
viemos nós com a
nossa revolução em
2007. E é assim que
se começa uma
revolução: com a
qualidade do soldado,
não com o general. É
um erro achar que
Ricardo Teixeira era o
culpado pelo atraso

ENTREVISTA LUIS PAULO ROSENBERG Vice-presidente de Marketing do Corinthians

Rosenberg: “Paraquemtrabalhanomercado financeiro,omeucargoéum ônusquetemdeserpago”
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 25 jun. 2012, Primeiro Caderno, p. 27.




