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Marketing

ACoca-Cola decidiu
cancelar o contrato
de patrocínio que
renderia R$ 1,5 mi-

lhão por ano ao jogador Ronal-
dinho Gaúcho, que deixou o
Flamengo em rescisão nada
amistosa no mês passado, em
direção ao Atlético Mineiro. A
intenção do clube carioca era
reeditar a bem-sucedida má-
quina de marketing que ren-
deu frutos com outro Ronal-
do, o Fenômeno, que transfe-
riu-se da Europa para o Corin-
thians no fim de sua carreira.

No caso de Ronaldinho
Gaúcho, a parceria com a gi-
gante mundial de bebidas,
que deveria durar até a Copa
de 2014, foi interrompida me-
nos de um ano após a assinatu-
ra do contrato, firmado em no-
vembro de 2011. No último
mês, além de deixar o Flamen-
go, o time de maior torcida no
País, abrindo um processo de
R$ 40 milhões contra o clube,
o jogador apareceu na coleti-
va de apresentação ao Atléti-
co Mineiro dando entrevistas
rodeado por latas de Pepsi, a
principal rival da Coca-Cola
em nível mundial.

Segundo apurou o Estado,

Ronaldinho só deixará de ganhar
com a rescisão do contrato com
a Coca-Cola, feito por iniciativa
da fabricante de refrigerantes. O
fim da parceria não incidiria pa-
gamento de multa.

Em curto comunicado, a Coca-
Cola credita o fim da parceria
com o jogador a “fatos recen-
tes”, mas não dá detalhes: “A Co-
ca-Cola Brasil reconhece a traje-
tória e o valor do jogador Ronal-
dinho Gaúcho. No entanto, al-
guns fatos recentes tornaram im-
possível a continuidade da parce-
ria entre o jogador e a empresa
determinando, assim, o término
da relação contratual que existia
com o profissional.”

A imagem de Ronaldinho Gaú-
cho pode ter ficado pesada de-
mais para a Coca-Cola, que mun-
dialmente tenta associar sua
marca ao conceito de felicidade.
Após início promissor, o desem-
penho do craque pelo Flamengo
começou a cair – pouco antes de
sua saída, a maioria da torcida já
queria que ele deixasse o clube.
Além disso, a ida para o Atlético
Mineiro representa uma exposi-
ção menor na mídia. A aparição
com as latas de Pepsi teria sido a
justificativa que faltava.

“O fato de o jogador aparecer

com uma lata de Pepsi foi a gota
d’águapara a Coca-Cola, mas cer-
tamente não foi o único motivo
da rescisão”, diz o chefe do de-
partamento de marketing da ES-
PM, Marcelo Pontes. “O atleta
não despontou como craque e
seu nome aparece mais associa-
do a notícias negativas. O patro-
cínio virou mico.”

Muitas empresas colocam
cláusulas no contrato de patrocí-
nio contra a associação do nome
do atleta a marcas rivais, afirma
Pontes. Para ele, a tendência é
que as empresas busquem maior
proteção jurídica na questão.

A Coca-Cola não foi a única a

empresa a voltar atrás em con-
tratos com Ronaldinho Gaú-
cho. A agência Traffic, parce-
ria do Flamengo na volta do
jogador ao Brasil, em troca do
direito de negociar contratos
publicitários, desistiu do ne-
gócio em fevereiro. O fracas-
so fez a agência abandonar o
projeto de trazer jogadores fa-
mosos ao País para lucrar
com publicidade.

Procurado, Roberto Assis
Moreira, irmão e empresário
do jogador, não deu retorno
aos telefonemas da reporta-
gem. / FERNANDO SCHELLER e
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Categoria se despede de corretor com personalidade singular

Inserção Cultural de julho privilegia a diversão para as crianças

O programa Inserção Cultural de julho irá
levar os corretores de imóveis e
suas famílias para curtir momentos
especiais em lugares que agradarão
crianças e adultos: a Cidade da
Criança, em São Bernardo do
Campo, no dia 19, e ao Aquário de
São Paulo, no bairro do Ipiranga,
no dia 26. 

A saída para o parque educa-
tivo será as 8h30, na sede do Sindicato e tem
retorno previsto para as 19h. Os interessa-
dos em conhecer o Aquário de São Paulo

deverão estar no Sciesp às 12h. O regresso
está agendado para as 17h. 

No último dia 28, o Inserção
Cultural levou os corretores para
visita monitorada à exposição “Se-
mana da Arte Moderna - 90 anos
depois”, no Palácio dos Bandei-
rantes, em São Paulo, no último
dia 28.

As inscrições podem ser feitas
nos telefones abaixo ou pelo e-mail
agendacultural@sciesp.prg.br. Não percam
os nossos próximos eventos!

A diretoria do
Sciesp demons-
tra tristeza pela
passagem do
ex-p res iden te
da casa, João
Roberto Schrage
Seabra Malta,
cujo mandato

durou entre os anos de 1980 e 1983.
Nascido em dezembro de 1940, ele par-

tiu na última sexta-feira, 6, aos 71 anos, por
volta das 6h da manhã. No ambiente sindical
Malta era querido e tido como um dos corre-
tores de imóveis mais tradicionais da cidade.

Ele atuou principalmente na área da ad-
ministração imobiliária. Em sua gestão no
Sciesp, foi um dos principais responsáveis
pela compra do Edifício Corretor de Imóveis,
a atual sede da entidade. 

Segundo o presidente emérito do Sindi-
cato Odil de Sá, João Roberto sempre con-
tribuiu para manter viva a memória da
categoria. “Durante sua vida, ele reuniu uma
série de documentos relativos à profissão, e

doou parte deles ao Museu do Corretor de
Imóveis, organizado atualmente pelo Sciesp”.

Conhecido por sua personalidade mar-
cante, Malta teve sua memória e amabilidade
elogiadas pelo atual presidente do Sciesp,
Alexandre Tirelli. “Sempre que encontrava
um companheiro, citava com prazer assun-
tos como datas de aniversários, o time do
coração, nomes e sobrenomes”.

Os discursos de João Roberto também
foram relembrados por Odil e Tirelli. “Ele
tinha uma oratória excelente, era muito
loquaz. Sempre defendeu com palavras in-
flamadas tudo que poderia se tratar de be-
nefícios para a categoria”.

Torcedor do São Paulo Futebol Clube,
Malta é também membro do Conselho Deli-
berativo do time e dispunha de um acervo
riquíssimo sobre o Tricolor Paulista.

A missa de sétimo dia em memória de
João Roberto será realizada dia 12 de julho,
entre as 11h e 13h, na igreja Nossa Senhora
do Brasil, localizada na Rua Nossa   Senhora
do Brasil, s/n, no Jardim Paulista, em São
Paulo.

RESPONSABILIDADE
SOCIAL

Como parte do
compromisso social as-
sumido pela categoria,
o programa Corretor
Cidadão faz parte da
Campanha do Agasalho
2012. As doações terão
como destino entidades
assistenciais, hospitais,
albergues da Capital e
de todos os Municípios
do estado de São
Paulo. 

A Campanha do
Agasalho é coordenada
pelo Fundo Social de
Solidariedade do Es-
tado de São Paulo
(FUSSEP) tem como
parceiros todas as Se-
cretarias do Estado,
empresas, entidades
como o Sciesp e a so-
ciedade civil. Mobilize
sua família e amigos,
doando roupas em bom
estado nas caixas de
arrecadação identifica-
das na sede do Sindi-
cato ou na Agência
Regional em sua cidade.

Corretores: façam
parte e contribuam! 

Corretor não deixe de fazer sua inscrição com os valores do segundo lote para o XXIV Congresso Nacional dos
Corretores de Imóveis (Conaci), que será realizado na capital paulista de 16 a 19 de setembro no Transamérica
Expo Center.

Ao participar do XXIV Conaci, o corretor abre diante de si um leque de oportunidades, além de adquirir novos
conhecimentos para a realização de bons negócios e ampliar seus contatos na área. Acesse www.conaci.com.br e
garanta sua participação!   

AVISO IMPORTANTE

Foto João Roberto Malta 

RONALDINHO
PERDE
CONTRATO
DER$1,5MI
Coca-Cola cita ‘fatos recentes’ e encerra parceria
com o jogador, que deixou o Flamengo em junho

A melhor informação financeira para quem cobre Risco Bra$il. E em Reai$.
Tudo o que move o mercado financeiro, sem o impacto da variação cambial 
na sua fatura.

AE BROADCAST
NEWS

m
o

b
ile

.in
te

ra
tiv

a

 
atende.ae@grupoestado.com.br
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0800 011 3000
Grande São Paulo

11 3856.3500 
Ligue e confira.

Antecipe suas decisões
e mude o rumo de seu negócio.

Agência Estado é a notícia em tempo real financeira líder e provedora de dados de mercado no Brasil. A plataforma 
AE Broadcast oferece notícias, dados, análise e ferramentas de negociação para investidores institucionais e privados.

03/12                                   04/12                              05/12                                   06/12                              07/12

Março 2012

Junho 2012

+21%

Rival. Jogador deu entrevista rodeado por latas de Pepsi

Toda quinta
no Estadão.

Saiba todos os
segredos e dicas
de comobeber
e comer bem.
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 9 jul. 2012, Economia & Negócios, p. B9.




