
Além de ser rebaixado, um ou-
tro fato desagradável ao Palmei-
ras no próximo ano será ter de
disputar os primeiros jogos em
seu novo estádio com times da
Segunda Divisão. Hoje com
40% das obras concluídas e pre-
visto para ser inaugurado no se-
gundo semestre de 2013, a Are-
na Palmeiras, entretanto, tem
conseguido manter seus negó-
cios em alta independente da si-
tuação do time em campo.

Sob gestão da WTorre, o novo
estádio já comercializou seis das
14 cotas de patrocínio que estão
sendo comercializadas por valo-
res que variam de R$ 2 milhões a
R$ 20 milhões ao ano e que, até
o momento, o impacto do péssi-
mo desempenho do Palmeiras
dentro de campo ainda não afe-
tou a comercialização das cotas.

“Isso não deve afetar pois o pri-
meiro ano cheio do novo estádio
será apenas em 2014. E nesse ano,
acreditamos que o time estará de
volta à Primeira Divisão”, comen-
ta Rogério Dezembro, diretor de
novos negócios da WTorre.

Segundo a construtora, que
além do estádio também foi res-
ponsável pela reforma de outras
áreas esportivas do clube, a en-

trega de outros de novos prédios
que incluem quadras poliesporti-
vas, sauna, musculação e ginásti-
ca, acarretou no aumento de
50% no número de sócios à So-
ciedade Esportiva Palmeiras.

A WTorre aponta também que
a nova arena será multiuso, onde
os jogos de futebol são apenas

uma parte da utilização do está-
dio e que as marcas envolvidas te-
rão visibilidade além das quatro
linhas. De acordo com Dezem-
bro, o planejamento é que a Are-
na Palmeiras receba ao ano até 38
partidas de futebol, cerca de 12
grandes shows, além de mais 50
eventos em seu anfiteatro. ■

REDESOCIAL

Alibaba planeja comprar fatia do blog Sina

O grupo Alibaba, maior companhia de comércio eletrônico da China,

pretende comprar uma fatia da Sina Corp, o serviço de microblogging

mais popular do país, afirmou o China Business News. O grupo

Alibaba se recusou a comentar a reportagem. Fontes próximas

à companhia disseram ao jornal que negociações entre o Alibaba

e o Sina entraram em fase final. O Alibaba avaliou o Sina Weibo

em cerca de US$ 3 bilhões, segundo as fontes. Reuters

Além de ter que disputar a Série
B do Campeonato Brasileiro pe-
la segunda vez em dez anos, o
Palmeiras deve se preparar tam-
bém para sofrer novas derrotas
nos próximos meses, mas no
campo dos negócios. O fato de
ter de disputar partidas com ti-
mes de menor expressão no tor-
neio nacional em 2013 pode fa-
zer o clube paulista perder al-
guns milhões em relação aos va-
lores que recebeu ao longo des-
te ano em patrocínios.

O acordo de três anos que o
Palmeiras mantém com a mon-
tadora Kia, sua principal patro-
cinadora, prevê a possibilidade
de revisão dos valores ao térmi-
no de cada ano de contrato, o
que ocorrerá pela primeira vez
no próximo dia 31 de janeiro.
Nessa ocasião, a empresa avalia-
rá a exposição de sua marca ao
longo da nova temporada e se
valerá a pena manter o investi-
mento anual em torno de R$ 25
milhões para ocupar o principal
espaço da camisa alviverde.

O patrocínio da Kia no Pal-
meiras teve início em fevereiro
deste ano e poucos meses de-
pois o time foi campeão da Copa
do Brasil. Com o título, a equipe
paulista tem vaga garantida pa-
ra disputar a Copa Libertadores
de 2013 após três anos fora do
torneio, fato que pesará a favor
do clube na hora de renegociar
o valor do contrato.

Outro patro-
cinador do Pal-
meiras, o ban-
co BMG, tem a
seu favor o tem-
po de contrato
com o clube,
que vai até ju-
lho do próximo
ano. Até lá, a
marca da em-
presa estará ex-
posta na man-
ga do uniforme
palmeirense no
principal tor-
neio a ser dispu-
tado pela equi-
pe, que é a Co-
pa Libertado-
res, e abrange-
rá apenas as pri-
meiras rodadas

da Série B do Brasileiro. Entretan-
to, uma possível renovação do
contrato pode ser afetada pelos
jogos de menor expressão que a
equipe paulista disputará no se-
gundo semestre de 2013.

Questionado sobre a possibili-
dade de rever o acordo de patro-
cínio, o BMG afirmou em comu-
nicado que “o banco não comen-
ta cláusulas contratuais” e que
“a relação com o Palmeiras per-
manece inalterada” mesmo com
o clube na Segunda Divisão.

Contra-ataque
Apesar do cenário de baixa pre-
visto para 2013, o Palmeiras pode
se espelhar em seus rivais para ti-
rar o proveito do rebaixamento,
como foi o caso do Corinthians,
em 2008 (veja texto ao lado). Se-
gundo Amir Somoggi, especialis-
ta em gestão esportiva, o clube
tem que pensar estrategicamen-
te para que o ano de 2013 não se-
ja ruim. “Se o clube for esperto e
realizar boas ações, pode colher
bons frutos com a Série B”, diz
ele, que cita, além do Corin-
thians, os casos de Grêmio, Atlé-
tico-MG e Vasco, times que já fo-
ram rebaixados mas que conse-
guiram voltar para a Primeira Di-
visão com uma nova estrutura.

E o próprio Palmeiras terá
sua segunda oportunidade de re-
visar seus erros tanto dentro co-
mo fora de campo, já que dispu-
tou a Segunda Divisão, em
2003. E a responsabilidade cabe-
rá à nova diretoria que assumi-
rá o clube após a eleição de ja-

neiro de 2013.
“A tensão

política do clu-
be, que já não
é das melho-
res, é um dos
problemas a
ser enfrenta-
do. Mas uma
nova diretoria
pode dar âni-
mo ao clube”,
diz Somoggi.

O BRASIL ECO-
NÔMICO tentou
contatar o Pal-
meiras para
comentar o
impacto do re-
b a i x a m e n t o
nos negócios,
mas sem su-
cesso. ■
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Time em baixa, estádio em alta
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Na segundona, Palmeiras pode sofrer
queda também no campo dos negócios

Alexandre Rezende

Arena do Verdão, cuja estreia
será em 2013, terá como teste
venda de cotas de patrocínio

O rebaixamento para a segunda divisão
do Brasileiro põe contratos de patrocínio
da equipe sob risco para o próximo ano
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VAI E VOLTA

Maioria dos times grandes 
rebaixados voltou à Primeira 
Divisão no ano seguinte
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