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O Clube Atlético Mineiro parece mesmo uma paixão à procura de um time. Há 32 anos não vence 
um campeonato nacional, jamais ergueu a Taça Brasil e mesmo no campeonato estadual, há 
quatro anos não termina na frente. Mas sua apaixonadíssima torcida não se abala diante dessas 
adversidades, que seriam fatais em outros clubes.  
 
O Galo – como é nacionalmente conhecido, em decorrência do seu símbolo – é o clube brasileiro 
que mais levou torcedores ao campo nas 33 edições do campeonato nacional, com uma média 
superior a 20 mil torcedores. É também um dos três que mais vendem camisas oficiais no País 
(juntamente com o Flamengo e Corinthians), tendo os seus torcedores adquirido cerca de 45 mil 
uniformes, no ano passado.  
 
Cada unidade é vendida à média de R$ 120 reais, resultando numa receita bruta de R$ 5,4 
milhões - só nesse item - valor que posiciona a agremiação entre as 300 maiores empresas de 
Minas em faturamento, num estado que é a sede das siderúrgicas Usiminas, Belgo Mineira, 
Acesita, da Construtora Andrade Gutierrez e da Fiat Automóveis, entre outras indústrias 
gigantescas.  
 
Nenhuma desgraça parece abater o ânimo da nação alvinegra, que segundo pesquisa do Ibope é 
constituída por 6,5 milhões de torcedores, quase um terço da população de Minas Gerais. No ano 
passado, o time só foi salvo do rebaixamento no segundo tempo da última partida do campeonato 
nacional, mas foi ali mesmo que ela mostrou sua força. Naquele desesperado jogo contra o São 
Caetano, o público foi o dobro do que assistiu ao Santos ser bi-campeão.  
 
Foi provavelmente a fidelidade canina da torcida que seduziu o coração da Microsoft. Na semana 
passada, durante a festa de apresentação do novo uniforme, o presidente do Atlético, o banqueiro 
Ricardo Guimarães, informou que a multinacional de Bill Gates elegeu o Atlético como um "Top 
Case". Trata-se do patrocínio anual de cinco casos de destaque, em todo o mundo, seja pelo 
tamanho da instalação ou pela repercussão que o projeto pode gerar.  
 
Na prática, significa que o time mineiro terá acesso gratuito ao programa CRM (Customer 
Relationship Management) que será utilizado, pela primeira vez, num clube de futebol. O objetivo 
é vasculhar a alma dos associados e torcedores, descobrindo quem são, onde estão, o que 
compram e como decidem suas compras.  
 
O sistema da Microsoft será implantado pela RM Sistemas, a maior empresa informática de Minas 
e uma das maiores do País, com faturamento de R$ 100 milhões no ano passado. A RM é 
patrocinadora do clube e vem investido cerca de R$ 800 mil anuais na modernização das suas 
informações administrativas, praticamente em troca de nada, já que sua marca não está no 
uniforme.  
 
O diretor de informática da empresa, Leonardo Mascarenhas, é também diretor da Associação dos 
Amigos do Galo, uma seita de empresários fanáticos pelas cores preta e branca. Outro é o 
presidente da Usiminas, Rinaldo Campos Soares mas, se a entidade admitisse representantes de 
outros segmentos da sociedade civil, certamente contaria com o cardeal de Belo Horizonte, Dom 
Serafim Fernandes de Araújo e com os ministros do Supremo Tribunal Federal, Carlos Mário 
Veloso e Sepúlveda Pertence, todos os três conselheiros do Atlético.  
 
No ano passado, ao estampar sua marca durante oito partidas do campeonato mineiro e nas 
poucas partidas que disputou na Copa Brasil, a RM conquistou uma visibilidade que ela sequer 
imaginava alcançar. Seu nome foi visto em estados onde a empresa estava iniciando atividades, 
tornando-se mais respeitada e vista como uma organização consistente.  



"Sei que num estádio com 50 mil pessoas, apenas umas cem decidem sobre os sistemas de 
gestão para suas empresas. Mas elas sabem que estarão tratando com uma empresa com 
prestígio suficiente pra associar seu nome a um clube como o Atlético", ressaltou.  
 
Infelizmente – para a RM Sistemas – outra empresa mineira também estava em expansão em 
outros estados e acabou superada quando buscava a renovação de patrocínio do uniforme. A 
vencedora foi a MRV Engenharia, que faturou R$ 385 milhões em 2003, entregou 40 mil 
apartamentos e é a maior empresa mineira de construção civil.  
 
Há oito anos, a construtora utiliza o esporte com o instrumento de marketing, ao patrocinar a 
equipe de vôlei feminino do Minas Tênis Clube, que já foi campeão da superliga nacional. Fora do 
uniforme, a empresa assumiu a modernização de todo o sistema de informações do Atlético que 
inclui, os processo de compras, finanças, patrimônio, estoque, contabilidade e recursos humanos.  
 
Na festa de apresentação do novo uniforme a novidade não foi o uniforme – que se inspirou na 
vitoriosa camisa de 1930 – nem os patrocinadores, que são os mesmos do ano passado. O 
diferente é a forma de se lidar com os parceiros.  
 
Segundo Marcelo Vido, o diretor de marketing do clube, o Atlético agora acertou o fornecimento 
dos uniformes diretamente com uma indústria de roupas, a paulista Filon. Foi dispensada a 
intermediação das grandes marcas de material esportivo – no caso, a Umbro –, que passaram a 
ser vistos como simples patrocinador.  
 
A condição foi aceita pela Diadora, que estampou sua marca logo abaixo da gola. Segundo Vido, a 
mudança resultará mais receita para o clube, pois o fabricante de material esportivo colocava sua 
marca no uniforme sem nada pagar.  
 
Atleta vitoriosos no basquetebol, campeão mundial inter-clubes pelo Sírio, de São Paulo, Vido é 
formado em engenharia e tem mestrado em marketing e negócios esportivos na Inglaterra. Seu 
estágio foi cumprido no Manchester United, onde conheceu as idéias que aplica no Atlético.  
 
A conquista de parceiros certamente seria uma tarefa mais fácil caso o time fizesse a parte dele 
em campo. No ano passado, o contrato de patrocínio com a MRV foi de R$ 2 milhões, fora o 
patrocínio do fabricante do material esportivo, que foi estimado em R$ 4 milhões. Nada foi 
divulgado, porém, sobre os valores do presente, exceto a declaração do presidente do clube, o 
banqueiro Ricardo Guimarães, vice-presidente do Banco BMG, de que se trata do maior contrato 
do clube.  
 
O sigilo nessas contas atende a um pedido do vice-presidente jurídico José Murilo Procópio. Ex-
lateral esquerdo do time infantil nos anos 50, o jurista é nacionalmente reconhecido, sobretudo 
depois que livrou a Construtora Mendes Junior de 310 pedidos de falência. Há poucas semanas, 
criou um condomínio de credores onde reuniu todos os que têm conta a receber no clube.  
 
O seu modelo é de uma simplicidade franciscana. Quem aceita a redução de 50% no seu pleito é 
aceito no condomínio, para onde é destinada uma verba mensal de R$ 100 mil e mais 20% do 
valor da venda de jogadores e da bilheteria. O dinheiro é rateado 72 horas depois que chega ao 
caixa, na exata proporção dos créditos.  
 
Até agora, o condomínio reúne um débito negociado de R$ 6 milhões e entre os seus credores 
está o ponta-esquerda Marques, que concordou em baixar para R$ 1,8 milhão uma queixa 
trabalhista de R$ 4,8 milhões. A dívida total do clube supera R$ 100 milhões.  
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