
 

Mesmo cauteloso, São Paulo já conta com camisa '6-3-3' 
Thales Calipo 
 
Iniciativa que caiu no gosto da torcida em 2006, quando o São Paulo sagrou-se tetracampeão 
nacional, a camisa comemorativa que também estampa o número de triunfos na Libertadores 
e Mundial será reeditada neste ano. Se o clube do Morumbi conquistar novamente o Brasileiro, 
o uniforme "6-3-3" será lançado. 
 

 
Nova camisa 6-3-3 seguirá o padrão dos modelos lançados nos últimos dois anos 

 
Como o São Paulo tem grandes chances de ficar com o título já neste domingo, precisando 
vencer o Fluminense, em casa, para não depender de nenhum outro resultado, a Reebok 
trabalhou durante toda a semana para disponibilizar a nova camisa aos próprios atletas 
durante o jogo e, na segunda-feira, a todas as lojas, caso a conquista seja confirmada. 
 
"Desde o domingo passado começamos um processo complicado, pois precisamos vender, 
produzir e entregar as camisas em uma semana. Temos de fazer isso agora, pois se o São 
Paulo for realmente campeão, não podemos deixar para lançar esse produto tanto tempo 
depois", explica Tullio Formicola Filho, diretor de marketing e vendas da Reebok. 
 
Mesmo com um tom cauteloso, o executivo diz que outras ações estão engatilhadas para 
celebrar o possível título do São Paulo. A grande novidade é uma segunda camisa 
comemorativa, que segue mantida em segredo pela empresa e pela própria diretoria do clube 
paulista. O UOL Esporte apurou, no entanto, que este modelo será focado especificamente nos 
seis títulos brasileiros que o time terá conquistado. 
 
Renovado no fim da última temporada, o contrato entre a Reebok e o São Paulo terá duração 
até o dia 31 de dezembro de 2010. Pelo acordo, o clube do Morumbi ganha aproximadamente 
R$ 15 milhões anuais. 
 
Mesmo com as altas cifras pagas no contrato, o bom rendimento dentro de campo e as ótimas 
vendas de produtos do São Paulo nas lojas da Reebok já fazem com que a empresa cogite 
abrir negociação, com dois anos de antecedência, para ampliar ainda mais a parceria entre as 
duas partes.  
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