
Aproveitar o emocional dos con-
sumidores para expandir a presen-
ça da marca é uma estratégia que
ganha força no segmento de espor-
tes. Foi pensando nessa oportuni-
dade que o São Paulo Futebol Clu-
be apresentou uma série de produ-
tos com a logomarca do time para
marcar as comemorações da con-
quista do pentacampeonato brasi-
leiro. As opções vão desde bichos
de pelúcia a celular de luxo.

O lançamento dos produtos, de
acordo com o diretor de marke-
ting do SPFC, Júlio Casares, é par-
te da estratégia do clube de se tor-
nar a maior torcida do País em
dez anos. Com cerca de 17 mi-
lhões de torcedores, o clube ocu-
pa a terceira colocação, atrás de
Clube de Regatas do Flamengo
(33 milhões) e Sport Club Corin-
thians Paulista (30 milhões).

A melhor maneira de aumentar
o número de torcedores, além dos
títulos, é apostar no público infan-
to-juvenil, o torcedor do futuro.
"No público de seis a 14 anos, o
São Paulo já possui a maior torci-
da, e com folga, mas as pesquisas
não contemplam esse público",
destaca Casares.

Além de fidelizar a sua torcida, o
SPFC cresce o olho para a torcida
alheia e lança o projeto Conversão
Tricolor, no qual a criança fã de
um time rival que prometer "virar
a casaca" não paga a inscrição (R$
120) para o disputado "batismo tri-
color", realizado no Morumbi.

O São Paulo alcança 45% da sua

receita (R$ 120 milhões em 2006)
com a exploração da marca, o que
inclui verba de patrocínio da camisa
(LG Electronics), fornecedor de ma-
terial esportivo (Reebok), placas de
publicidade e o Estádio do Morum-
bi. Cerca de R$ 15 milhões são fruto
da venda de produtos próprios e de
oportunidade, como as camisas co-
memorativas aos títulos.

O sucesso com a venda de produ-
tos tem levado a conseguir parcerias
internacionais, como, por exemplo,
com a Warner Bros, que já rendeu
sucesso de vendas com o Pernalon-
ga, cujas vendas estão esgotadas e
agora vem o personagem Taz (dia-
bo-da-tasmânia), uniformizado com
a camisa do clube - número 5, em
alusão ao penta. Há também 12 bi-
chos de pelúcia uniformizados, fei-
tos pela Happy Town, licenciada da
Warner no Brasil.

Na esteira do sucesso da marca
SPFC, a LG apresenta o modelo de
celular shine Penta, uma edição li-
mitada (533 aparelhos) com o sím-
bolo do clube, hino e a narração de
gols da campanha do título na voz
do locutor Eder Luiz. O kit inclui
ainda uma camisa oficial assinada
pelos jogadores. O celular é o pri-
meiro produto criado pela parceria
LG e SPFC, iniciada em 2001. "Co-
mo o time conquistou o título com
muita antecedência, tivemos tem-
po para planejar e desenvolver o
produto", conta o diretor de mar-
keting da LG, Eduardo Toni.

Um dos produtos que mais des-
perta a atenção do público é a ca-



misa comemorativa 5-3-3, que em
pouco mais de um mês registrou
vendas de 50 mil unidades, supe-
rando a comercialização da edição
4-3-3, do tetracampeonato, com 42
mil unidades. A camisa "código de
barras" vendeu 32 mil peças.

Da gama de produtos que o tri-
color oferece, há o DVD do penta,
com o goleiro Rogério Ceni na ca-
pa e produzido pela Bossa Nova
Films. A produção do DVD deste
ano custou o dobro do filme do

ano passado, também da Bossa No-
va. "Viajamos para entrevistar são-
paulinos de todo País", explica a di-
retora comercial da Be Bossa Nova,
Lili Boiajion. A produtora espera
vender cerca de 100 mil unidades,
43% mais que os 70 mil exempla-
res do DVD do tetra, que ganhou
disco de ouro e platina.

O São Paulo Futebol Clube tam-
bém investe para tornar o Morum-
bi mais rentável. O projeto Mo-
rumbi Concept Hall visa a constru-

ção de área comercial no anel
inferior do estádio para atrair pú-
blico em todos os dias da semana.
A megaloja da Reebok, inaugurada
no final de agosto, atingiu a pri-
meira colocação em volume de
vendas da marca no País.

O bar temático no Morumbi,
em parceira com a Coca-Cola
Femsa, será inaugurado em feve-
reiro do próximo ano, e uma li-
vraria com café também deverá
ser erguida no local.

Text Box
Fonte: Marcas Líderes, p. 24-25, dez. 2007.


	Untitled



