
VOLTA POR CIMA

Corinthians passou a conquistar 
títulos e aumentar sua receita
com patrocínios após se reestruturar 
com a queda para a Segunda Divisão 
do Campeonato Brasileiro, em 2007
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EM 5 ANOS
Time é rebaixado para a Série B 
com a derrota para o Grêmio
na última rodada do Brasileiro. 
Mesmo com a queda, fecha 
patrocínio com a Medial Saúde 
por R$ 16,5 milhões

12/2007

Andrés Sanchez assume
a presidência do clube e, junto 
com o economista Luiz Paulo 
Rosenberg, monta um amplo 
plano para valorizar a marca
do clube através de ações
de marketing

1/2008 

É vice-campeão da Copa
do Brasil, perdendo na final 
para o Sport Recife

6/2008 

O Corinthians
iniciou 2012
apresentando
como reforço
um desconhe-
cido jogador
chinês para re-
forçar o time
mais no cam-

po dos negócios do que dentro
das quatro linhas. Na apresenta-
ção do atacante Chen Zhi-
Zhao, a iniciativa foi descrita
pelo vice-presidente Luis Pau-
lo Rosenberg como “fundamen-
tal para internacionalizar a
marca Corinthians”. Mas à épo-
ca, o dirigente não imaginava
que o clube terminaria a tempo-
rada disputando o torneio de
maior visibilidade para um clu-
be fora da Europa, o Mundial
de Clubes da Fifa.

Na madrugada desta terça-
feira, 4, o Corinthians embarca
rumo ao Japão não só com um ti-
me entrosado e experiente para
disputar o título mundial mas
também com diversas ações de
marketing na bagagem que se-
rão realizadas tanto no país se-
de do torneio mas também em
outros locais estratégicos para
reforçar a marca do clube no
mercado externo.

A principal iniciativa será a
abertura de três lojas temporá-
rias do time em Nagoya, Yoko-
hama e Tóquio para vender pro-
dutos do clube durante este mês
de dezembro. Além dessa inicia-
tiva, a Nike, parceira do Corin-
thians no fornecimento de mate-

rial esportivo, aumentará o volu-
me e dará maior exposição aos
produtos do clube em suas lojas
situadas não só no Japão, como
também na China, Estados Uni-
dos e Inglaterra. “Como a Nike
está presente em diversos paí-
ses, é ela quem está coordenan-
do essas ações fora do Ja-
pão”, diz Rosenberg.

O território inglês, in-
clusive, tem destaque
no plano do clube. A in-
tenção é arrecadar com

a venda de produtos por conta
da grande rivalidade que há en-
tre os clubes ingleses, já que o
principal adversário do Corin-
thians no Mundial é o Chelsea,
de Londres. Além disso, o pró-
prio clube tem sua história liga-
da à cidade londrina, já que o

nome do clube tem origem no
Corinthian-Casuals Football
CLub, que hoje disputa apenas
a 8ª divisão do Campeonato In-
glês mas que fez uma excursão
ao Brasil em 1910, ano de funda-
ção do clube de Parque São Jor-
ge. “Talvez façamos algum
evento na Inglaterra também
pois o nascimento do Corin-
thians vem de lá”, comenta
Ivan Marques, diretor de mar-
keting do clube.

Mobilização
A história do clube e um relató-
rio sobre as ações realizadas nos
últimos anos estarão em um ma-
terial distribuído em inglês e ja-
ponês para profissionais da im-

prensa e autoridades no Japão.
Além disso, o Corinthians reali-
zará eventos de relacionamento
no Japão tendo como foco os em-
presários locais. “Queremos mo-
bilizar a população japonesa e te-
mos contado com o apoio do con-
sulado e da embaixada brasileira
no Japão”, diz o vice-presidente
do Corinthians.

A iniciativa do clube junto
aos japoneses visa reforçar ain-
da mais o apoio que o time terá
durante os jogos, já que a esti-
mativa é que 20 mil corintianos
viajem do Brasil para acompa-
nhar os jogos do Mundial no Ja-
pão. Desse total, seis mil pes-
soas viajarão através da parce-
ria que o Corinthians fechou
com a agência de viagens CVC.

A compra dos pacotes de via-
gem para o torneio deve movi-
mentar mais de R$ 200 milhões
no segmento de turismo no país,
já que o valor médio para assistir
as duas partidas do Corinthians
no Mundial é de R$ 10 mil.

Força no mercado
“Temos usado a participação no
Mundial para conseguir parcei-
ros”, aponta Marques. Segundo
ele, o recente patrocínio fechado
com a Caixa Econômica Federal
por R$ 30 milhões por ano até
2014, além de mais R$ 1 milhão
para expor a marca no Japão, é re-
sultado da maior visibilidade que
o time alcançou no mercado por
conta da conquista da Copa Li-
bertadores e, consequentemen-
te, da participação no Mundial.

“Vamos usar o torneio para
consagrar a marca internacional-
mente e a escolha de atletas in-
ternacionais, como o Zizao, auxi-
lia a nossa estratégia”, diz Mar-
ques, ao comentar a intenção do
clube de conquistar “novos ad-
miradores” fora do país. ■ Cola-
borou Carolina Marcelino
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fsuzuki@brasileconomico.com.br

Corinthians reforça marca no
exterior com Mundial de Clubes
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Equipe realizará diversas ações fora do mercado brasileiro por conta da disputa no torneio da Fifa, no Japão
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Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 3 dez. 2012, Especial, p.24.




