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Demorou quatro meses, desde a
conquista do título da Libertado-
res, para o Corinthians, enfim,
fechar com um novo patrocina-
dor principal de camisa. A Caixa
Econômica Federal vai estam-
par sua marca no uniforme do
clube já a partir do próximo jogo,
sábado, contra o Santos.

Assim como a diretoria que-
ria, o prazo do contrato é longo:
vai até dezembro de 2014. As par-
tes não divulgaram os valores.
Mas há cerca de dois meses o clu-
be havia recusado uma proposta
de outro banco, o BMG, de R$ 28
milhões – o acordo com a Caixa
gira em torno de R$ 30 milhões.

Como comparação, o São Pau-
lo acertou em setembro contra-
to com a Semp Toshiba por R$ 25
milhões por temporada, tam-
bém até o fim de 2014.

Sem patrocinador principal

desde abril, o Corinthians sobre-
vivia de acordos pontuais desde
a fase final da Libertadores. Nes-
se período, o clube chegou a le-
varcalote de uma empresa (a Api-
to Promocional) – a dívida é de
cerca de R$ 1 milhão.

Com o título da Libertadores,
a diretoria vislumbrou que pode-
ria faturar até R$ 50 milhões por
ano pelo espaço. Esse valor, no
entanto, mostrou-se irreal para
os padrões brasileiros, segundo
alguns cartolas do clube, que
também justificaram a demora
por um novo contrato devido à
retração do mercado.

O acordo com a Caixa já estava
fechado havia pelo menos uma
semana, mas só foi divulgado on-
tem pela demora para a permis-
são do anúncio oficial pelo ban-
co – faltava a aprovação do conse-
lho da instituição.

Patrocinar o Corinthians faz
parte da estratégia de marketing
e relacionamento da Caixa com

seus clientes. Ontem, o banco di-
vulgou lucro de R$ 4,2 bilhões
nos primeiros nove meses do
ano, valor 18% superior em rela-
ção ao mesmo período do ano
passado e maior registrado na
história da instituição.

A Caixa será o principal (e úni-
co) patrocinador do Alvinegro
no Mundial de Clubes. Pelas re-
gras da Fifa, os clubes só podem
exibir um patrocinador durante
a competição. Ainda segundo as
normas da entidade, a empresa
deve ser a mesma utilizada du-
rante toda a temporada ou a usa-
da no torneio que classificou o
time para a competição.

O Corinthians alegou que esta-
va sem patrocinador principal e
que não fez um acordo pontual
visando apenas o Mundial, práti-
ca vetada pela Fifa.

Demais parceiros. Os outros
patrocinadores de camisa do clu-
be são a escola de idiomas Fisk e
a TIM. Somados, eles rendem ao
Corinthians cerca de R$ 13 mi-
lhões por ano. Com o acordo
anunciado ontem com a Caixa, o
clube terá receita em torno de
R$ 43 milhões por ano com a ex-
posição de sua camisa.

O anúncio do patrocínio com
a Caixa será feito hoje no Museu
do Futebol, no Pacaembu, com a
presença de dirigentes do clube
e do banco.

30 milhões de reais
é o valor que o Corinthians
deverá receber por ano da
Caixa Econômica Federal
até o fim de 2014.

D izem os especialistas que
uma falha apenas não bas-
ta para derrubar um avião
ou afundar um navio. É

preciso que várias delas aconteçam
ao mesmo tempo e se aliem a erros
humanos. Também acredito que
uma só causa, por forte que seja, não
explique o descenso de um dos gigan-

tes do futebol. Estamos falando do Pal-
meiras, afinal um octocampeão brasilei-
ro, time de passado invejável. Caiu. Pela
segunda vez em dez anos.

Todos já falaram sobre o assunto e
mesmo eu quando a queda era provável
mas não consumada. E todos fomos unâ-
nimes em apontar a incúria administra-
tiva como responsável pelo péssimo de-

sempenho do time, que acabou por levá-
lo ao buraco.

Não tenho a mínima intenção de li-
vrar a cara dos dirigentes. São mesmo
ineptos a mais não poder – e não apenas
no Palmeiras. Além disso, mais usam os
clubes (por motivos políticos, vaidade
ou razões inconfessáveis) do que o ser-
vem. No Palmeiras, o caso fica pior pela
interminável disputa interna, o que só
agrava as incompetências. E não deixa
que os competentes trabalhem, o que
parece ter acontecido com Luiz Gonza-
ga Belluzzo, economista brilhante que
simplesmente não conseguiu impor
suas ideias no Parque Antártica.

A minha dúvida é se, por ineptos que
sejam, esses dirigentes conseguiriam,
sozinhos, derrubar um gigante. A mi-
nha impressão é que não. Embora sejam
os principais responsáveis, pois afinal
estão no “comando”, tiveram o auxílio
de vários outros fatores para consegui-

rem levar o Palestra ao abismo.
É possível, também, que parte da tor-

cida tenha dado a sua inestimável contri-
buição. Foi responsável pela perda de
mandos na etapa crucial da decisão. Fa-
zer ameaças num momento desses equi-
vale a jogar um balde de gasolina para
apagar o incêndio. Nada a ver com a tor-
cida de verdade, essa que acompanhou
e sofreu com o time, lágrima por lágri-
ma. Esta estará lá, na Série B, incentivan-
do os jogadores para que o time esteja
de volta à Série A em 2014.

Há também o aspecto psicológico,
aquele lance do “vamos fazer os pontos
quando quisermos, etc”, depois da con-
quista da Copa do Brasil que garantiu a
vaga na Libertadores. Esse otimismo
simplório deve ter contaminado o elen-
co – que já não é dos melhores. Como se
sabe, a pior coisa do mundo é aliar inca-
pacidade a ego inflado. Essa mistura ex-
plosiva pode ter contribuído para o re-

sultado final. Talvez a diretoria te-
nha imaginado um elenco que não
existia na realidade. Os técnicos po-
dem ter se enganado. E pode ser que
o próprio elenco tenha participado
dessa ilusão coletiva.

Há um aspecto perverso nessa valo-
rização excessiva da Libertadores da
América. Adoro o torneio e o acho o
mais difícil do mundo, além de ter o
nome mais bonito. Mas, que diabos,
não é tudo na vida. O Palmeiras, com
a vaga assegurada, deu o ano por ga-
nho. Esqueceu do compromisso no
Campeonato Brasileiro. Quando
acordou, era tarde. Pior: pensou que,
como já tinha a Libertadores, não ha-
via nada a temer. Time que está na
Libertadores não cai.

É aquela história de que também
falam os entendidos: se não achas-
sem o Titanic insubmergível, talvez
ele tivesse chegado a Nova York.

Corinthians, enfim, fecha patrocínio de camisa

Na rota do iceberg
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Ciro Campos

O São Paulo define hoje o elenco
que viaja ao Chile para começar
a decidir vaga na final da Copa
Sul-Americana. O meia Paulo
Henrique Ganso e o zagueiro Ra-
fael Toloi são as dúvidas e depen-
dem de avaliação física para sa-
ber se terão condições de atuar
na quinta-feira contra a Universi-
dad Católica.

O embarque da equipe é ama-
nhã e o técnico Ney Franco prefe-

re ter cautela antes de confirmar
a presença de Ganso. O jogador
estreou no domingo depois de
quase três meses parado e o trei-
nador considera a possibilidade

de deixar o meia em São Paulo.
Assim ele não se desgastaria
com a viagem até Santiago e teria
mais tempo para treinar e recu-
perar a forma física.

Uma avaliação hoje vai definir
a situação do jogador, que pode
ser poupado para que tenha con-
dições de ser titular no próximo
domingo, contra a Ponte Preta,
em Campinas. “Podemos fazer
Ganso começar jogando e ver
até quanto tempo ele aguenta”,
disse o técnico em entrevista ao
Arena SporTV.

Já Rafael Toloi tenta se recupe-
rar de uma lesão no tornozelo es-
querdo. O problema o tirou do
jogo com o Náutico ainda no in-
tervalo, quando foi substituído
por Edson Silva. Ontem Toloi
passou a tarde fazendo fisiotera-
pia e hoje fará novo exame para
avaliar suas condições de jogo.

Tarefa feita. Ontem, o elenco
são-paulino se reapresentou e
demonstrou alívio por já ter con-
seguido garantir o time na pré-Li-
bertadores do ano que vem.

“Essa classificação foi um alí-
vio para todos nós. Estamos com
a sensação de dever cumprido”,
afirmou o zagueiro Rhodolfo.
“Nosso objetivo foi alcançado,
agora vamos mudar de foco, pen-
sando na Sul-Americana”, disse
o atacante Osvaldo.

Futebol Paulista

● O Corinthians volta hoje aos
treinos sem quatro jogadores:
Ralf, Paulinho, Fábio Santos (na
seleção brasileira) e Martínez
(com a seleção argentina). O
quarteto só se reapresentará na
quinta-feira, quando passará por

uma avaliação física para saber
se tem condições de enfrentar o
Santos, sábado, às 19h30, no Pa-
caembu. Segundo Tite, os atletas
que participarão do Superclássi-
co das Américas não têm presen-
ça garantida no jogo contra o San-
tos porque a CBF resolveu anteci-
par o confronto de domingo para
sábado, o que diminuiu o tempo
de recuperação dos jogadores.
A partida será a penúltima do
Corinthians antes da viagem pa-

ra o Mundial e Tite usará o jogo
para avaliar o rendimento do ata-
que com Emerson e Guerrero. Os
dois atuaram juntos por apenas
16 minutos, no último domingo,
na vitória por 2 a 0 sobre o Inter-
nacional. A partida marcou o re-
tornou de Sheik à equipe depois
de mais de um mês. O atacante
não jogava desde o dia 13 de ou-
tubro, quando sofreu uma lesão
no joelho direito contra a Portu-
guesa. / R.R. e V.M.

São Paulo pode não ter Ganso
e Toloi para semifinal no Chile
Meia pode ser poupado
para aprimorar a parte
física, enquanto zagueiro
busca se recuperar de
uma lesão no tornozelo

Boleiros
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Felipe Anderson, chave
para trazer Robinho

Meia impressionou
representante do Milan
que viu o jogo de sábado e
pode entrar numa
troca com o atacante
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Superclássico pode
desfalcar equipe
contra o Santos
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Agora vai. Contra o Santos, Emerson deve ser titular para ganhar ritmo visando o Mundial

Caixa Econômica Federal
vai estampar sua marca
até dezembro de 2014.
Clube vinha sobrevivendo
de acordos pontuais

Sanches Filho/Santos
ESPECIAL PARA O ESTADO

A boa atuação de Felipe Ander-
son na vitória sobre o Figueiren-
se poderá ajudar o Santos a tra-
zer de volta um velho ídolo da
torcida. Um representante do
Milan esteve sábado na Vila Bel-
miro acompanhado do ex-late-
ral são-paulino Serginho e gos-
tou do meia, que pode ser envol-
vido numa negociação para repa-
triar Robinho. Felipe Anderson
fez boa jogada no gol de letra de

Pato Rodríguez e marcou o se-
gundo gol do Santos.

O clube italiano também tem
interesse no volante Arouca, que
teve atuação discreta, e no golei-
ro Rafael (o único dos três que
tem passaporte europeu).

Robinho tem contrato até ju-
nho de 2014, mas está na reserva
– o que pode facilitar sua saída
se, até janeiro, quando será aber-
ta a janela de transferências na
Europa, não recuperar a posição.

Outro jogador que interessa
ao clube é Julio Baptista, que es-
tá no Málaga. Ele foi oferecido
por um empresário e Muricy deu
sinal verde para sua contratação.
O problema é que ele não joga há
mais de um ano por causa de
duas contusões sérias: fratura
no pé direito e ruptura do tendão
de Aquiles do mesmo pé.

O lateral Léo, que este ano só
participou de 24 dos 72 jogos do
time, acertou a renovação de con-
trato até o fim de 2013.

Ganso. Meia deve voltar ao São Paulo domingo, contra a Ponte

LUIZ
ZANIN

A utiliz
açã

o deste
 artig

o é excl
usiv

a para fin
s e

duca
cio

nais.

Text Box
Matéria

Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 20 out.2012, Esportes, p. E2.




