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Assim como na época em que joga-
va com a camisa nove da seleção 

 brasileira, Ronaldo Nazário de Lima é 
essencial em tudo o que está envolvido. 
Para a 9ine, sua agência de publicida-
de em sociedade com o Grupo WPP, a 
 presença do maior artilheiro da  história 
das Copas do Mundo foi fundamental 
para  conquistar os principais clientes da 
casa, especialmente Ambev (projeto fute-
bol), Extra (marketing esportivo para a Co-
pa do Mundo) e Duracell (P&G), além dos 
atletas Anderson Silva, Lucas e Neymar. 

Para o Comitê Organizador Local 
(COL) da Copa, ele traz a imagem de um 
campeão dos gramados que  pretende 
 repetir o sucesso na organização, uma 
função já exercida por nomes como Franz 
Beckenbauer e Michel Platini. E em seu 
mais novo emprego, o de comentaris-
ta convidado da Rede Globo, será uma 
das grandes atrações para alavancar a 
 audiência e gerar repercussão nas redes 
sociais durante os jogos.

Mas é justamente aí — no rastro de 
seu sucesso — que começam os possí-
veis  dilemas éticos amplamente explo-
rados pela imprensa na semana passa-
da.  Diversos desenhos de situações o 
 colocaram na posição de “ter de  explicar 
alguma coisa”. Ronaldo conta ao Meio 
& Mensagem que já estava preparado 
para lidar com isso. “Estávamos cien-
tes das  dúvidas que poderiam apare-
cer.  Conversamos muito sobre isso e 
 estamos absolutamente seguros da de-
cisão  tomada”, afirma.

Todas as interrelações entre suas ver-
tentes de atuação tiveram  possíveis con-
flitos explorados na mídia nas últimas 
semanas. Como o   comentarista pode-
ria emitir uma  opinião sobre um joga-

Lá fora ela é imbatível. A americana 
Amazon tem um poder de negocia-

ção invejável, mas aqui no Brasil ainda 
tenta entender a complexidade do vare-
jo eletrônico nacional para estruturar sua 
operação. Melhor para o Extra. A bandei-
ra do Grupo Pão de Açúcar (GPA) usa o 
peso de sua marca para avançar no mer-
cado de R$ 22,5 bilhões em 2012, alta de 
20% ante o ano anterior, segundo dados 
da consultoria e-bit. A nova investida, 
de R$ 10 milhões, é no lançamento de 
um modelo explorado justamente pela 
 Amazon, que aglutina lojas de diversas 
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 conquista um  contrato para instalar os 
 assentos da  Fonte Nova e do Itaquerão 
(esta, uma  novidade anunciada na sema-
na passada), estádios da Copa?

“Não há conflito de forma alguma. É 
importante deixar claro que a 9ine não 
empresaria nenhum jogador. Fazemos 
o gerenciamento de imagem, o que in-
clui atividades como a captação de pa-

marcas num só endereço. 
Chamada marketplace, a plataforma 

inovou o e-commerce ao emprestar o 
 valor de uma marca já consagrada entre 
os consumidores a entrantes, além de ne-
gócios com dificuldades de gerar  tráfego 
ou desprovidos de uma forte identidade. 
“A confiança é a base para a formação des-
te ecossistema de marcas”, ressalta Ger-
son Rolim, diretor de comunicação da Câ-
mara Brasileira de Comércio  Eletrônico 
(Câmara e-net). 

No Extra Marketplace, os  consumidores 
poderão encontrar mais de 600 mil 

de Globo teria aberto concessões em su-
as normas internas, já que a emissora não 
permite que comentaristas protagonizem 
comerciais. A resposta foi que o papel de 
Ronaldo é de comentarista convidado, que 
permite isso. “Estarei em alguns jogos dos 
dois torneios (Copas das  Confederações e 
do Mundo), além de  participar de alguns 
programas da  emissora relacionados aos 

 produtos de diversas lojas até o fim 
 deste ano. Gimba, Le Postiche, Shoesto-
ck e  Casa América estão entre as marcas 
prestes a estrear no site, que já tem en-
tre os  parceiros Bebê Store, 21 Diamon-
ds, Casa Shoe, UZ Games, Lets, Di San-
tinni, O Boto, Satina, Jocar, Casa Show, 
e outros. Para  German  Quiroga,  CEO 
da Nova  Pontocom,  empresa de comér-
cio eletrônico do  grupo, “o modelo traz 
a oportunidade para o  brasileiro concen-
trar a compra dos mais variados itens, in-
clusive alimentos, em uma só transação”. 

Com 140 hipermercados, 208 super-

eventos”,  explica. “Não terei problema ne-
nhum em falar da atuação em campo dos 
 atletas que são vinculados à 9ine. Seja es-
sa atuação boa ou ruim”, avisa.

O diretor-geral de jornalismo e  esporte 
da Globo, Ali Kamel, respondeu à Folha 
que Ronaldo “não quebrará nenhuma 
 regra da emissora nem ferirá direitos de 
patrocinadores”, salientando a condição 
de “comentarista convidado” do ex-joga-
dor. Em comunicado oficial, a Globo ale-
ga que os contratos da 9ine com alguns 
atletas “se referem apenas à busca por 
anúncios e patrocínios”.

Além de responder às dúvidas da 
 imprensa, a semana passada foi  agitada 
para Ronaldo por outra razão: ele fechou 
parceria com seu oitavo patrocinador. 
 Trata-se do site de pôquer online Pokers-
tars, que aposta no atleta como embaixa-
dor do jogo no Brasil. A análise é que ain-
da há uma grande barreira para se  encarar 
o pôquer como esporte por aqui. A 9ine 
tem entre seus atletas agenciados André 
Akkari, também patrocinado pelo site. Os 
outros sete patrocinadores de Ronaldo 
são Brahma, Claro, Duracell, Extra, Fiat, 
Hypermarcas e Nike. 

Com passagem marcada para Londres 
para esta terça-feira 9, Ronaldo viverá na 
ponte-aérea entre Reino Unido e  Brasil nos 
próximos meses. Lá, ele pretende aprimorar 
o inglês — suas apresentações em eventos 
internacionais como o Festival de Criativi-
dade de Cannes  foram feitas em português 
— e participar de  reuniões do Grupo WPP. 
Aqui,  terá compromissos importantes como 
os comentários para a Rede Globo. “Espe-
ro, realmente, que o Brasil faça uma grande 
exibição na Copa das Confederações e na 
Copa do Mundo”, torce, já exercitando sua 
nova vertente de comentarista. 

mercados, 118 lojas de vizinhança, 84 
 postos de combustíveis, 155 drogarias e 
mais de um milhão de clientes ao dia no 
seu site, a rede Extra tem hoje musculatu-
ra e maturidade suficientes para suportar 
um projeto que “credencia a marca a com-
petir de igual para igual com a  Amazon, 
tornando a vida da gigante do varejo mun-
dial ainda mais complexa aqui no Brasil”, 
pontua Rolim. O diretor- geral da e-bit, Pe-
dro Guasti, lembra que “o   desafio é atrair 
tráfego qualificado e gerar vendas para os 
parceiros, oferecendo sortimento variado 
e qualidade de serviço aos consumidores”.
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Ronaldo foi alvo de críticas na mídia e rebateu: “não vou faltar com ética com meu público”
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dor cuja  imagem é responsabilidade de 
sua agência, casos de Lucas, Neymar e 
Leandro Damião? Ou, então, como po-
deria  lidar, ainda no papel de comenta-
rista, com  eventuais deslizes da organi-
zação da Copa? Na  terceira linha de con-
flitos, entre  agência e comitê organizador, 
em que posição ele fica quando uma em-
presa atendida pela agência, a  Marfinite, 

trocínio. Tenho minha própria opinião 
 independentemente da 9ine ou do COL. 
Não vou faltar com ética com meu público 
e comigo mesmo”, esclarece Ronaldo. Em 
relação às arenas, a 9ine diz ter apenas a 
conta publicitária de Marfinite e que não 
participa da negociação com os estádios.

Outra situação levantada na semana 
passada, pela Folha de S.Paulo, é que a Re-
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 34, n. 1554, p. 23, 8 abr. 2013.




