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O Palmeiras está a três pon-
tos de garantir o retorno para
a elite nacional e acabar com
o sofrimento que se tornou jo-
gar a Série B. A matemática
na próxima rodada é simples.
Se vencer, está na Série A. Ca-
so não consiga cumprir com a
obrigação, tamanha dispari-
dade entre as equipes, terá
que torcer por uma grande e
improvável combinação de
resultados se apenas empa-
tar com o São Caetano. Se per-
der, terá que adiar a festa.

Como o acesso parece favas
contadas, a ordem é pensar no
futuro. O ano de 2014 será um
dos mais importantes da histó-
ria do clube. Além de comemo-
rar 100 anos de fundação, ainda
terá a inauguração de sua nova
casa, a Allianz Parque. No meio
de tudo isso, as finanças do clu-
be agonizam e o marketing se
torna um dos setores mais im-
portantes do clube.

Mas também é um dos mais
criticados desde a chegada de
Paulo Nobre. A reclamação se
dá pelo fato do clube passar a
maior parte de 2013 sem um pa-
trocínio master na camisa. A au-
sência de uma marca no setor
mais nobre da camisa é lamenta-
do e considerado um erro até
mesmo por quem gerencia o
marketing. Para minimizar essa
falha, o setor tem dado um retor-
no muito melhor do que o espe-
rado e a ausência de uma empre-
sa no uniforme não está sendo
tão sentida assim.

Em apenas seis meses de tra-
balho da nova diretoria, o clube
arrecadou R$ 11,5 milhões de no-
vas receitas, somando valores
reajustados de contratos já em
vigência e novas receitas. Para
se ter ideia, a Kia, antiga patroci-
nadora master do clube e que
ficou até o término do Campeo-
nato Paulista, pagava R$ 18 mi-
lhões por temporada, algo em
torno de R$ 1,5 milhão por mês.

“Estamos trabalhando e fa-
zendo revisão de todos os con-
tratos. Esse é um trabalho difí-
cil, porque o mercado está re-
traído, mas acredito que esta-
mos no caminho certo”, disse

Marcelo Giannubilo, diretor de
marketing do Palmeiras, em en-
trevista exclusiva ao Estado.

O que mais deu certo e é moti-
vo de orgulho por parte dos diri-
gentes é o Avanti, programa de
sócio-torcedor. O time passou
de R$ 100 mil mensais de arreca-
dação para R$ 800 mil, o que dá
um aumento de receitas de R$ 4
milhões nos seis meses de traba-
lho do marketing.

E a camisa também gerou lu-
cros. O acordo com a Tim, que
anuncia dentro dos números da
camisas, passou de R$ 1,4 mi-
lhão para R$ 2 milhões. Além
disso, logo depois de anunciar o
novo nome da arena – Allianz
Parque – o clube selou um patro-
cínio pontual com a Allianz por
dois jogos e conseguiu obter R$
350 mil para exibir a marca em
dois jogos.

Até mesmo alguns
eventosqueerampre-

juízonacerta, como
as festas para co-

memorar o ani-
versáriodoclu-

be, se torna-
ram algo lu-

c r a t i v o .
“Pela pri-
meira vez
consegui-
mos arre-
c a d a r
com uma

festa de
aniversá-

rio. Conse-
guimos mais

de R$ 400
mil”,conta, or-

gulhosoGiannu-
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Acordos peque-
nos que não são di-

vulgadosourepresen-
tampoucacoisaparator-

cedores também ajudam a
inflacionar os números e dimi-

nuir o prejuízo, como acordo
composto de gasolinaque vende
ingressos dos jogos da equipe ou
com empresas de bebidas para a
reforça da Academia de Futebol.

O presidente Paulo Nobre
aponta omarketing comoum se-
tor fundamental para conseguir
arrecadar fundos que permitam
a montagem de um elenco com-
petitivo para o tão esperado ano
de centenário.

Camisa limpa. Mas apesar de
todo o trabalho, a falta de patro-
cínio na camisa incomoda torce-
dores e afeta o caixa do clube.
Giannubilo admite a falha, mas
acredita que a Copa do Mundo
e a Série B afastam empresas
que poderiam investir no time.

“Este é um ano extremamen-
te difícil, porque tem a Copa do
Mundo e alguns patrocinado-
res optam pelo investimento na
televisão, por causa da visibili-
dade muito maior. Tudo isso dá
uma freada no mercado. Outra
questão é que o time está na Sé-
rie B e poucos jogos são televi-
sionados na TV aberta”, disse o
diretor, que em seguida admi-
tiu. “Está mais difícil do que eu
imaginava.”

Um problema que fez o time
ficar para trás na busca por
anunciantes foi a demora para
abrir negociações. Desde a ges-
tão de Arnaldo Tirone, já era sa-
bido que a Kia não ficaria, mas o
clube só foi atrás de parceiros
em fevereiro, quando Paulo No-
bre assumiu o clube.

A maioria das empresas já ti-
nham fechado o caixa, então res-
tou a alternativa de fazer alguns
patrocínios pontuais, mas em
nome da grandeza da institui-
ção, a ideia foi abortada. “Te-
mos que ter receitas de time
grandes”, resumiu Giannubilo.

A confiança em dias melho-
res é grande. A expectativa é
anunciar o tão esperado patroci-
nador até o fim do mês que vem.

CIFRAS

CONFIANÇA

O atacante Leandro vai ouvir
muita cobrança na reapresenta-
ção do Palmeiras amanhã. Ape-
sarda vitória sobre oBragantino,
jogadoreseotécnicoGilsonKlei-
na criticaram o jogador por ter
sido expulso de forma infantil e

ter prejudicado o time, que pas-
sou sufoco no segundo tempo.

Como Leandro tem levado
muitos cartões, Kleina vê a ne-
cessidade de conversar com o
atleta. “Quando ele não conse-
gue fazer uma jogada, se irrita,
faz a falta e toma o cartão. Ele
precisa entender que é jovem,
um dos destaques da equipe e
por isso é sempre visado e bem
marcado. Precisa ter controle.
Umjogador donível dele nãopo-
de se perder assim”, reclamou.

Os jogadores também não

pouparamocompanheiro.“Infe-
lizmente, ele vem tomando car-
tões bobos. Principalmente por
ser atacante, não precisa levar
tantocartão”, disseMárcioAraú-
jo. André Luiz, Henrique, Wes-
leye FernandoPrass tambémre-
clamaram após o jogo.

A irritação maior de Kleina se
dá pelo fato dele entender que
Leandro tentou revidar depois
de sofrer a falta de Robertinho,
por isso levou o segundo amare-
lo. A primeira advertência tinha
sido após ele ser desarmado e
na tentativa de recuperar a bo-
la, cometeu falta. O atacante é o
jogador mais indisciplinado da
equipe na Série B. Ele já recebeu
12 amarelos e dois vermelhos. A
primeira expulsão aconteceu

contra o Oeste, há três sema-
nas, quando se chocou com o
goleiro Fernando Leal.

Reclamação dupla. Além da
questão disciplinar, a técnica
também tem deixado a desejar.
Antes do jogo de sábado, Kleina
o chamou para conversar e co-
brá-lo tecnicamente por ter os-
cilado “um pouquinho, embora
seja diferenciado e faça gol.”

Leandro tem contrato de em-
préstimo até o fim do ano, mas
pelo acordo feito com o Grê-
mio, o clube paulista tem o direi-
to de renovar o empréstimo por
mais uma temporada sem preci-
sar pagar nada aos gaúchos, ten-
do apenas que dar um reajuste
salarial para o atacante. / D.B.

Kleina prepara bronca
para o atacante Leandro

O maior desafio da gestão de
Paulo Nobre é conseguir equili-
brar as finanças, que parecem
cada dia pior. Desde o dia 21 de
janeiro, quando assumiu o clu-
be, ele vê a dívida aumentar mês
a mês e tem se desdobrado para
amenizar o prejuízo. Vale até
descumprir algo que havia pro-
metido durante a campanha
eleitoral.

PauloNobre já pegou empres-
tado mais de R$ 55 milhões em
bancos para pagar as contas em
dia e deu como garantia seus
bens pessoais.

Quando assumiu o clube, os
jogadores estavam com três me-
ses de direitos de imagem atra-
sados e a déficit mensal era de
mais de R$ 5 milhões (ver qua-
dro acima).

“Eu prometi não colocar
meus recursos em nome do clu-
be, mas se fez necessário”, justi-
ficou o presidente, que garantiu
receber todo o dinheiro investi-
do antes de deixar o clube, no
fim do ano que vem.

A vantagem do empréstimo
ser em nome de Paulo Nobre é
que ele consegue taxas de juros
menores e com isso, a dívida

não vira uma bola de neve para
o clube.

Futuro incerto. A situação fi-
nanceira, inclusive, é o assunto
mais comentado quando se fala
sobre o planejamento para o
ano que vem. Existe muitas dú-
vidas sobre a real situação do
clube para ir atrás de reforços e
até mesmo apostar em uma co-

missão técnica com nomes
mais renomados. Os dirigentes
usam a tática de não falar sobre
o assunto e usam apenas a tradi-
cional resposta: “é assunto in-
terno.”

O que se sabe é que foram fei-
tos cortes em todos os setores
do clube, inclusive no futebol.
Muitos jogadores com salários
elevados deixaram o clube, co-
mo Maikon Leite e Barcos e os
que foram contratados recente-
mente, não conseguira acordos
estratosféricos, como aconte-

ceu no passado.
Para 2014, as celebrações do

centenário e a inauguração da
Allianz Parque devem melho-
rar a situação. Para comemorar
os 100 anos de fundação, o clu-
be espera arrecadar milhões
com novos produtos especiais.

“Estamos focando tudo no
centenário. Teremos filmes, ca-
misas, livros, caneta, espuman-
te... produtos para todos os ti-
pos de torcedores”, disse o dire-
tor de marketing Marcelo Gian-
nubilo. /D.B.

Nobre usa seus bens para amenizar dívida

Enquanto procura por patrocínio de camisa, clube
arrecada mais de R$ 11 milhões em seis meses

FILIPE GRANADO/FUTURA PRESS

● Nos seis meses de trabalho da nova diretoria de marketing, o clube arrecada R$ 1,9 milhão por mês. O patrocínio da KIA 
antes era de R$ 1,5 milhão por mês. Contrato chegou ao fim em maio
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Licenciamentos
de produtos

Parte dos valores que sofreram reajustes

Sócio-
torcedor

Patrocínio 
da Tim

Balanço financeiro da gestão de Paulo Nobre

-4,3

R$ 900
mil

R$ 100
mil*

*Mensais

R$ 800
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R$ 1,4
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R$ 2
milhões

R$ 2
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EM MILHÕES DE REAIS

FEV MAR ABR MAI JUL AGOJUN

PAULO GIANDALIA/ESTADÃO–22/8/2013

Desafio.
Nobre quer
equilibrar
as finanças
do clube

Kleina. ‘Jogador do nível do Leandro não pode se perder assim’

11,5
milhões
de reais é o valor
que o Palmeiras
arrecadou com seu
marketing nos seis
meses em que a atual
diretoria trabalha
em busca de recursos
no clube.

%HermesFileInfo:D-8:20131021:

D8 Esportes SEGUNDA-FEIRA, 21 DE OUTUBRO DE 2013 O ESTADO DE S. PAULO

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.

Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 21 out. 2013, Edição de Esportes, p. D8.




