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Empresa investiu neste ano R$ 460 mil em 3 times de PE e diz ter recebido consultas 
de Palmeiras e Corinthians para 2004. Um banco especializado no atendimento a 
clientes de baixa renda agitou os bastidores do futebol paulista no fim do mês 
passado. O Lemon Bank, com forte atuação no Nordeste, diz ter recebido consultas de 
dois dos quatro times grandes do estado - Corinthians e Palmeiras - sobre eventual 
patrocínio em camisas para o ano de 2004. Por parte do Corinthians, o banco recebeu 
efetivamente uma proposta na semana passada, enviada pela empresa paulistana 
Sports Marketing Agency (SMA), que tem como uma das diretoras Carla Dualib, neta 
de Alberto Dualib, presidente do clube há dez anos. Já o Palmeiras fez apenas 
consultas, segundo a instituição bancária, não envolvendo proposta formal. A diretoria 
palmeirense, entretanto, nega qualquer contato.  
 
O interesse pela atividade do Lemon Bank na área esportiva já vinha sendo 
acompanhada pela SMA desde o começo do ano. Os três maiores times de Pernambuco 
- Sport Recife, Santa Cruz e Náutico - estampam o nome da instituição em suas 
camisas e conseguiram chegar à segunda fase da série B do Campeonato Brasileiro 
com estádios recebendo um bom número de pessoas. Quando os paulistanos 
souberam dos resultados obtidos pelo banco, acreditaram que os times de São Paulo 
poderiam ser um bom canal de divulgação para o conceito de produto oferecido pela 
companhia.  
 
O diretor de marketing do Lemon Bank, Mauro Motoryn, afirma que recebeu uma 
"proposta inicial", feita pela SMA para o Corinthians, mas não deu detalhes sobre o 
assunto. "A proposta está em análise e é possível enviarmos a resposta." Motoryn diz 
que o banco tem planos para ampliar sua presença no futebol em 2004, já que o 
patrocínio em Pernambuco se transformou em resultados eficientes. No Nordeste, 
também recebem patrocínio o Botafogo de João Pessoa e Campinense, de Campina 
Grande (PB).  
 
"Para ampliarmos nossa presença no esporte, é preciso que haja regras claras, com 
calendários definidos e cumprimento de contratos. Credibilidade é fundamental e foi 
isso que ocorreu até agora em Pernambuco e na Paraíba. Associamos nossa marca a 
clubes sérios, tradicionais e que possuem grande torcida, equipes que reforçaram a 
nossa imagem de credibilidade", diz Motoryn.  
 
Os três times pernambucanos, que conquistaram espaço importante na mídia com o 
Campeonato Brasileiro da série B - principalmente com as transmissões de jogos pela 
Record - receberam do Lemon Bank R$ 460 mil até dezembro. Os patrocínios são 
diferenciados, pois o Sport expôs a marca em praticamente toda a camisa, enquanto 
Santa Cruz e Náutico, por terem outros patrocinadores, estamparam a marca nas 
costas e nas mangas, apenas. O valor, considerado alto por envolver times de fora do 
eixo Rio-São Paulo-Minas Gerais-Rio Grande do Sul, mostra o potencial de 
investimento da instituição e aguça o apetite dos grandes clubes brasileiros, quase 
todos em sérias dificuldades financeiras ou até mesmo tecnicamente falidos.  
 
Motoryn evita falar sobre o interesse dos clubes, mas profissionais que de alguma 
forma participaram dos contatos iniciais do negócio dizem que Corinthians, Flamengo e 
Palmeiras fazem parte do horizonte da estratégia de marketing do Lemon Bank, 
justamente por seus torcedores se adequarem ao perfil dos clientes que atualmente 



são o foco da instituição. Os três clubes reúnem três das cinco maiores torcidas do 
País, algo em torno de 50 milhões de simpatizantes.  
 
Motoryn é um profissional experiente no ramo. Participou ativamente das ações de 
marketing esportivo do Banco do Brasil na década de 90. "O conceito do Banco do 
Brasil tem semelhanças com o nosso. Enfoca não somente a competição de alto 
desempenho, mas também a questão da cidadania e da educação, ou seja, tem 
responsabilidade social envolvida."  
 
Para o executivo, a instituição é o "banco com a verdadeira cara do Brasil, que oferece 
cidadania aos mais de 25 milhões de brasileiros que não têm conta, esquecidos pelos 
outros bancos". "Nosso relacionamento com as comunidades carentes é intenso, 
justamente por conta de nossos correspondentes bancários. Sabemos exatamente 
quem é o nosso cliente", afirma o diretor.  
 
O Lemon Bank começou a funcionar em junho de 2002, depois de firmar parcerias com 
redes e estabelecimentos comerciais em várias regiões do País. Foi o primeiro banco 
brasileiro a usar os correspondentes bancários como único canal de distribuição de 
produtos. O número de pontos em operação, atualmente de 3,6 mil, pode chegar a 5,4 
mil até o fim de 2003 e a 8 mil em dezembro do ano que vem.  
 
A instituição foi fundada pelos argentinos Wenceslao Casares e Guilhermo Kirchner - 
criadores do site de investimentos Patagon, vendido para o Banco Santander por US$ 
503,6 milhões em março de 2000. Os empreendedores fizeram um investimento de R$ 
45 milhões para lançar o Lemon Bank. Segundo Motoryn, a instituição recebe cerca de 
4 milhões de pessoas por mês, realizando uma média de 7 milhões de operações, 
especialmente o recebimento de contas e boletos bancários, com movimentação 
financeira de cerca de R$ 500 milhões por mês.  
 
Em setembro de 2003, lançou na Paraíba um projeto para expandir rapidamente para 
todo o País a "Conta Brasil", uma conta corrente com microcrédito - ou 
microempréstimo - destinada à população de baixa renda, que pode ser aberta por 
qualquer pessoa sem comprovação de renda ou análise de crédito. O cliente pode 
optar por uma conta com ou sem limite de crédito. Se não houver esse limite, não 
existe valor mínimo para o depósito inicial. Na conta com limite, um depósito de R$ 20 
já garante ao cliente um crédito pré-aprovado de R$ 50. Em menos de dois meses de 
vendas o produto já conta com mais de 20 mil correntistas.  
 
kicker: Flamengo ainda pode fazer parte da estratégia da instituição, que vê nos 
torcedores possíveis clientes  
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