
Jornal Valor --- Página 5 da edição "07/02/2013 1a CAD B" ---- Impressa por ivsilva às 06/02/2013@21:34:57

Quinta-feira, 7 de fevereiro de 2013 | Valor | B5

Enxerto

Jornal Valor Econômico - CAD B - EMPRESAS - 7/2/2013 (21:34) - Página 5- Cor: BLACKCYANMAGENTAYELLOW

Empresas | Te n d ê n c i a s & C o n s u m o

Fu t e b o l Pai do maior jogador brasileiro da atualidade, Neymar Silva Santos prepara a expansão da NR Sports

O estrategista que comanda a “Neymar S/A”
EVANDRO MONTEIRO/VALOR

Neymar Silva Santos, pai de Neymar Jr., quer garantir o futuro de até seis gerações da família: “O negócio do Neymar não é ganhar dinheiro no mercado financeiro”

Letícia Casado
De Santos

Neymar Silva Santos era ponta
direita do União Mogi Futebol
Clube, da cidade de Mogi das
Cruzes, a 62 km da capital paulis-
ta. Tinha 27 anos quando nasceu
seu filho, o Júnior, em 5 de feve-
reiro de 1992, e levava uma vida
típica de jogador de segunda di-
visão. Cinco anos depois de pas-
sar por times tão diferentes como
o União Mogi e o Operário Fute-
bol Clube, em Várzea Grande
(MT), machucou a perna em um
acidente de carro. Era o fim de
uma carreira no gramado. Mas
transferiu seu sonho para o filho.
Decidiu ser empresário do garo-
to e ajudou a transformar Ney-
mar Jr. no maior jogador do fute-
bol brasileiro da atualidade.

Mostrar o caminho do gol para
o filho foi uma satisfação pessoal
para seu Neymar, como é chamado
em Santos, maior cidade do litoral
paulista, onde vive com a mulher
Nadine e os filhos Neymar Jr e Ra-
faela. O pai começou a cuidar da
carreira de Júnior quando este ti-
nha sete anos de idade. “Todo pai
pensa em fazer do filho jogador
profissional de futebol”, disse Ney-
mar, o pai, ao Va l o r , na sede da NR
Sports, empresa que montou em
2006 para gerir a carreira do filho.

A sala de 90 m²da NR Sports fi-
cou pequena para o empresário.
O espaço é bem aproveitado: tem
dois banheiros, cozinha e até um
freezer com picolés, presente da
Kibon, marca de sorvetes da Uni -
l e v e r. Uma parede de vidro divide
a recepção e a sala de reuniões,
onde uma mesa grande e cadeiras
de couro em frente a uma enorme
janela com vista para o centro de
Santos compõem o ambiente em
que são tomadas as decisões so-
bre a carreira de Neymar Jr.

Nos próximos dois anos, o
quadro da NR Sports vai passar
de 25 para 65 funcionários por
causa de um projeto social que a
família está montando e que
prevê a formação de atletas em
diversas modalidades. Em mar-
ço deste ano, a empresa vai ser
transferida para um prédio pró-
prio, de 700m²distribuídos em
quatro andares, na mesma cal-
çada do escritório atual.

A principal atividade da NR
Sports é gerir a imagem de Ney-
mar Jr. , mas a empresa tem ou-
tras operações: gestão de patri-
mônio, corretora imobiliária,
comércio eletrônico de produ-
tos relacionados a Neymar Jr. e o
projeto para formar atletas.

Seu Neymar investe a maior par-
te do dinheiro que o filho ganha
“para preservar o patrimônio”. A
engenharia financeira é desenha-
da por um gerente do banco San -
tander que trabalha com exclusivi-
dade para a NR Sports. O plano é
acumular e administrar os bens
sem operações arriscadas ou expo-
sição do patrimônio, a fim de ga-
rantir financeiramente o futuro
das próximas “cinco ou seis gera-
ções” da família Silva Santos.

Os produtos que compõem a
cesta de aplicações são investi-
mentos no mercado imobiliário,
bônus do Tesouro Nacional, cotas
de fundos e participações em em-
presas, “sempre com perfil con-
servador ”. “O negócio do Neymar
não é ganhar dinheiro no merca-
do financeiro”, diz o pai.

A estrela santista tem 21 anos
de idade e 11 patrocinadores. A
NR Sports tem parcerias com
duas empresas de marketing es-
portivo 9ine, do ex-jogador Ro-
naldo Nazário, e IMX, de Eike Ba-
tista. Estas sugerem negócios,
mas quem bate o martelo são os
Silva Santos. Questionado se Ney-
mar Jr. tinha faturado R$ 30 mi-
lhões em 2012, seu Neymar riu e
respondeu “é mais do que isso.”

O pai controlava os gastos
quando o filho começou a ganhar
dinheiro, mas isso mudou quan-
do Júnior completou 18 anos. “Eu
não podia deixar o Neymar viver
só no futebol, tinha que trazê- lo
para a realidade. Experiência não
se transfere.” Apesar de ganhar
milhões, diz o pai, “ele gasta pou-
co, só trabalha. Claro que, quando
gasta, é muito”. E o que o jogador
gosta de comprar? “Brincos”, res-
ponde seu Neymar, rindo.

A família vendeu sua parte dos
“direitos econômicos” sobre o

Neymar Jr. para o DIS, braço de in-
vestimentos esportivos do grupo
Sonda, em 2009. Hoje, os direitos
sobre Neymar Jr. são divididos em

55% do Santos (sendo 10% do pró-
prio jogador), 40% do DIS e 5% da
Teisa (empresa formada por um
grupo de investidores santistas).

Neymar Jr. ganha 8% do fatura-
mento como jogador e 92% com
sua imagem. Se jogasse no exte-
rior, seria o inverso: 85% do salário

com futebol e 15% da imagem, se-
gundo a conta feita por seu pai.

Quando parou de jogar fute-
bol, em 1997, seu Neymar, que

estava morando no Mato Grosso,
voltou com a família para a casa
da mãe, na Praia Grande, municí-
pio ao lado de Santos. “Voltei aos
32 anos para a casa dos meus
pais. Por necessidade, a gente
precisava de algum lugar para
abrigar a família naquela época.”

Em 2006, o empresário matri-
culou-se no curso de Educação
Física da Universidade Santa Ce-
cília para “aprender não a geren-
ciar administrativamente, mas
gerenciar o atleta dentro de ca-
s a”, como ele mesmo define. O fi-
lho, com 13 anos, estava no time
de base do Santos Futebol Clube.

“Eu tinha a prática, mas não o
conhecimento de alguém que co-
nhece profundamente fisiologia.
Eu queria combater o Neymar em
algumas atitudes, [ensinar a] co-
mo se comportar fora dos treina-
mentos para que eu pudesse aju-
dar de alguma forma”.

No mesmo ano, ele e a mulher
abriram em sociedade a NR
Sports para administrar a carrei-
ra de Júnior.

O futebol profissional requer
outras habilidades, além de ta-
lento, porque envolve questões
jurídicas e comerciais que preci-
sam ser acompanhadas de perto,
diz seu Neymar. “Eu precisava
entender o que mudou na forma
de tratar os jogadores”.

Antes, o contrato se limitava a
uma carteira de trabalho assina-
da pelo clube, diz ele. Hoje, há
dezenas de cláusulas que tra-
tam, em detalhes, dos mais va-
riados aspectos do trabalho —
desde o desempenho do jogador
dentro de campo até o uso de
sua imagem. A NR Sports tor-
nou-se o canal para analisar as
propostas e fechar os contratos.

“O documento que a gente as-
sinava era diferente do que é hoje.
A Lei Pelé [de 1998] mudou muita
coisa, influenciou o documento
da própria CBF [Confederação
Brasileira de Futebol] e o que é
particular do clube com o joga-
dor. Hoje a decisão precisa de
apoio jurídico”, diz seu Neymar,
que tem um advogado na equipe
de funcionários da NR Sports.

O pai de Neymar Jr. diz que
identificou oportunidades à me-
dida que elas surgiam. Quando
voltou para a Baixada Santista,
na casa da mãe, fez “de tudo na
v i d a”: trabalhou como pedreiro,
vendedor de purificador de
água, mecânico e técnico de ma-
nutenção da Companhia de En-
genharia de Tráfego (CET), em-
prego que largou em 2009. “Eu
não conseguia conciliar o traba-
lho com o que o Neymar estava
se tornando. Era pai, agente, em-
presário, amigo.”

Os Silva Santos receberam várias
propostas de clubes europeus para
vender o jogador. Até 2014, quan-
do vence o contrato com o Santos,
a família não vai tomar nenhuma
decisão. Seu Neymar diz que está
focado em 2013. “A gente não con-
versa sobre ir embora.”

Mas a família conversa bastante
sobre o projeto social que está
montando na Baixada Santista e
sobre a futura sede da NR Sports.
Um dos andares do novo prédio
será ocupado pela equipe que vai
gerenciar o Instituto Projeto Ney-
mar Jr. — centro poliesportivo em
um terreno de quase 9 mil m²cedi-
do pela Prefeitura da Praia Grande,
no bairro Jardim Glória.

“A gente veio de lá e não tinha
espaço para passar o dia e desen-
volver o prazer de jogar futebol. A
gente viu ao longo do tempo várias
crianças com o mesmo potencial
do Neymar se perderem por ques-
tões familiares. O Neymar não é re-
gra e receita [para o sucesso], mas a
regra e receita que temos hoje é
porque conseguimos captar isso”,
a necessidade de uma família es-
truturada no desenvolvimento de
um atleta, diz seu Neymar.

O instituto vai oferecer psicólo-
gos, nutricionistas e preparadores
físicos. Ficará aberto das 7h30 às
23h. Podem participar crianças en-
tre 7 e 14 anos matriculadas em
uma das escolas municipais da re-
gião. A renda per capita familiar
não pode ultrapassar R$ 140 ao
mês. A construção do centro po-
liesportivo deve durar entre 6 e 18
meses e custar R$ 12 milhões. “No
início a gente achou que era muita
coisa para só um jogador. Mas o
Neymar virou muitos”, diz seu pai.

Fonte. Grupo NR Sports

Estrutura de craque
Dados da empresa comandada por Neymar Silva Santos

Grupo NR Sports 
Data de fundação
2006

Fundadores 
Neymar e Nadine Silva Santos, 
pais de Neymar Jr

Empresas
NR Sports: gerencia a imagem 
do atleta Neymar Santos 

NN Participações: investe no 
mercado imobiliário 

Nstore: empresa de comércio 
eletrônico que vende produtos 
relacionados a Neymar Jr

NN Administração: faz a 
gestão financeira 

Instituto Projeto Neymar Jr:
cuida do projeto que pretende 
formar jovens atletas 

Patrocinadores de Neymar Jr
Claro

Guaraná 
Antarctica

Lupo

Heliar

Nike

Panasonic
Red Bull
Santander
Tennys Pé 
Unilever
Volkswagen

92%
da receita obtida por Neymar Jr vem da 
comercialização da imagem do jogador e 
8% do salário como jogador

Os donos do passe

55%
Santos

40%
DIS

5%
Teisa

Neymar Jr., ainda adolescente, assina contrato com o Santos, em 2006
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Neymar Jr. comemora gol em partida entre Brasil e Equador, em 2011

RICARDO NOGUEIRA/FOLHAPRESS

Pelé, o atleta do século XX, também fez carreira no Santos Futebol Clube

Neymar Jr. com o filho Davi Lucca na Vila Belmiro, estádio do Santos
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RICARDO SAIBUN/AGIF/FOLHA IMAGEM

O atleta dorme no jatinho enquanto o pai, seu Neymar, lê o jornal ValorNeymar Jr. recebe o carinho do pai e da mãe Nadine: família ajudou o atleta
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 7 fev. 2013, Empresas, p. B5.




