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Cem anos de alegria
Os clubes Internacional e Coritiba desenvolvem ações para festejar um século de história 
André Lucena

Já que não é todo dia que 
um clube de futebol completa 
100 anos, os aniversariantes 
Internacional e Coritiba prepa-
ram diversas atividades para 
comemorar a inesquecível data. 
O time gaúcho “apaga as veli-
nhas” no próximo sábado, 4; já 
o alviverde de Curitiba festeja 
no dia 12 de outubro deste ano. 
A intenção das equipes é expor 
seus nomes para o mundo, além 
de lucrar com a comercialização 
de produtos no período.

De acordo com o coordena-
dor do centenário do Coritiba, 
Gustavo Hauer, a comemoração 
é o menor objetivo do clube. 
“Pensamos em aproveitar o tema 
para promover e divulgar o Coxa 
(apelido do time) pelo País e 
pela América Latina”, destaca. 
O pontapé inicial das atividades 
promovidas pelo alviverde acon-
teceu em novembro do ano pas-
sado, quando a apresentadora 
Renata Fan, da TV Bandeirantes, 
a ex-jogadora de basquete Hor-
tência e autoridades do Paraná 
anunciaram o início das festivi-
dades e a criação do site www.
coxa100 anos.com.br.

Pelo lado do Internacional, 
o mote “O centenário de todo 
mundo” convida os colorados, 
como são conhecidos os tor-
cedores, a contar a história 
do clube. No endereço www.
centenariodointer.com.br os 
fanáticos podem responder a 
um quiz com perguntas sobre 
o time, enviar fotos, escrever 
histórias apaixonadas e trans-
formar festas em eventos oficiais 
dos 100 anos. “Com as ações na 
internet estamos transferindo 
para o torcedor o compromisso 
da festa. Todos podem fazer a 
sua própria celebração”, afirma 
o vice-presidente de marketing 
do Inter, Jorge Avancini.

Entre as ações programadas 
pelo alvirrubro estão shows, 
eventos com a presença de joga-
dores e ex-atletas, lançamentos 
de produtos e a última fase da 
campanha dos 100 mil sócios-
torcedores. “Faltam apenas 20 
mil associados e aproveitare-
mos o gancho do centenário 
para chamá-los. É importante 
ressaltar que tudo o que foi 
desenvolvido para o aniversário 
foi criado dentro do clube”, com-
pleta Avancini.

No Coxa, Hauer adianta que 
uma agência de publicidade 
assinará as campanhas que 
serão lançadas próximas ao 
aniversário. “O departamento 
de marketing do clube é bem 

estruturado, mas temos boas e 
grandes agências em Curitiba 
que são administradas por torce-
dores. Escolheremos uma para 
assinar as campanhas de TV, 
mídia impressa e rádio que serão 
elaboradas em breve”, revela. O 
slogan “Coritiba. Ontem – Hoje 
– Eternamente” estampa o selo 
oficial do centenário.

Oportunidades
O grande show em come-

moração ao centenário do Co-
ritiba acontecerá no dia 19 de 
setembro, com apresentação 
de duas bandas. O evento será 
realizado para 30 mil pessoas no 

Couto Pereira, estádio do Coxa. 
Além de Lotto, Computadores 
Positivo, Previsul e Amil, atuais 
patrocinadores do clube, outras 
empresas poderão investir nas 
atividades. “Os grandes eventos 
acontecerão de forma licenciada 
e qualquer anunciante pode par-
ticipar das festividades, desde 
que não conflite com nossos 
atuais patrocinadores”, frisa o 
coordenador do projeto.

Eventos secundários como 
o Coxa Beach — tenda com 
produtos do alviverde instalada 
entre janeiro e fevereiro deste 

ano na praia de Guaratuba (PR) 
—, desfile das camisas come-
morativas desenvolvidas pela 
Lotto, lançamento dos livros 
do centenário e vigília dos 100 
anos, entre outros, fazem parte 
das ações. “Podemos dizer que 
durante o 99o aniversário, até 
o dia do centenário, o Coritiba 
movimentará cerca de R$ 5 mi-
lhões. Aproveitaremos a festa 
para lucrar na comercialização 
de produtos voltados à data”, 
afirma Hauer.

A megafesta dos 100 anos do 
Colorado também será realizada 
no final de 2009. Todos os sócios 
e sócios-torcedores que estive-
rem com as dez últimas mensa-
lidades em dia não pagarão para 
participar do evento. “Ainda não 
podemos divulgar as atrações, 
mas estamos procurando patro-
cinadores que não confrontem 
com os nossos para investir nos 
shows”, diz Avancini. Segundo 
ele, o centenário do Inter custará 
aproximadamente R$ 3 milhões. 
“Blindamos o futebol e tudo está 
sendo custeado pelo próprio 

clube. No Brasil há esse estigma 
do centenário, pois diversos clu-
bes foram mal. Queremos evitar 
isso”, finaliza o executivo. 

Produzido pela G7 Cinema, 
o filme que conta a história do 
Inter está em fase final de mon-
tagem. De acordo com a diretoria 
do clube, o processo de cessão 
de algumas imagens por parte de 
emissoras de televisão atrasou 
um pouco a produção, mas a 
intenção é que ele seja lançado 
no próximo dia 15. 

Tanto o Internacional quanto 
o Coritiba vão ser homenageados 
pela Casa da Moeda do Brasil. 
Com a linha Medalhas Come-
morativas ao Centenário, peças 
em ouro, prata e bronze serão 
lançadas para as equipes.

Os centenários
Clube Fundação Idade

Flamengo 15/11/1895 113

Vasco 21/08/1898 110

Vitória-BA 13/05/1899 109

Rio Grande-RS 7/19/1900 108

Ponte Preta 8/11/1900 108

Náutico-PE 4/7/1901 107

Fluminense 7/21/1902 106

Grêmio 9/15/1903 105

Botafogo 8/12/1904 104

Remo-PA 2/5/1905 104

Sport-PE 5/13/1905 103

Atlético-MG 3/25/1908 101

Villa Nova-MG 6/28/1908 100

Internacional 4/4/1909 99

Coritiba 10/12/1909 99

Entre os dias 20 e 26 de abril 
a capital federal será palco da 
abertura da temporada 2009 
do Circuito Mundial de Vôlei de 
Praia da Federação Internacio-
nal de Vôlei (Swatch FIVB World 
Tour). A etapa, uma realização 
da RB2 Eventos e da ReUnion 
Sports & Marketing, em parceria 
com a Confederação Brasilei-
ra de Vôlei (CBV), reunirá as 
principais duplas masculinas e 
femininas do mundo e deverá 
movimentar R$ 10 milhões.

O evento tem patrocínio do 
Banco do Brasil (cota máster), 
governo do Distrito Federal e 
Brasiliatur (ambos com cota 
sede), Kia Motors, Gillette, 
Brasilprev, Red Bull e Webjet. 
As cotas internacionais, fe-
chadas pela própria FIVB, são 
Swatch (naming right do cir-
cuito), Descente (fornecedora 
de material esportivo oficial) e 
Mikasa (bola oficial). Os organi-
zadores não podem divulgar os 
valores por conta de cláusulas 
de confidencialidade.

As cotas oferecem exposição 
de marca na arena e no pacote de 
comunicação do evento — que 
deu um retorno de mais de R$ 
25 milhões em espaço ocupado 

Vôlei de praia invade o planalto
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na TV Globo e no Sportv em 
2008 — e a possibilidade de rea-
lização de ações promocionais e 
de relacionamento. Além disso, 
serão implementadas iniciativas 
ambientais como a neutralização 
dos gases de efeito estufa, o 
plantio simbólico de uma muda 
na arena, a coleta seletiva de lixo 
e o uso de biodiesel nos gerado-

fará promoções com o público. 
Para finalizar, conforme conta 
Ricardo Bernd, diretor geral da 
RB2, haverá uma ação com a ex-
tenista Maria Esther Bueno.

Prêmios e público
A expectativa é de um públi-

co rotativo de 50 mil pessoas ao 
longo da semana de competição. 

em 1996 com Jacqueline Sil-
va)”, projeta Fernando Von Oert-
zen, vice-presidente comercial e 
de novos negócios da ReUnion.

O circuito distribuirá ao longo 
do ano cerca de US$ 7,77 milhões 
em prêmios, sendo US$ 4,31 mi-
lhões advindos dos organizadores 
das etapas e outros US$ 3,46 mi-
lhões como bônus alocados pela 
FIVB. A etapa brasileira oferecerá 
por volta de R$ 550 mil em prê-
mios, mais R$ 400 mil como bô-
nus. No total, houve um aumento 
de R$ 75 mil no montante em 
relação à edição do ano passado, 
disputada no Guarujá (SP).

“Esse evento certamente está 
entre os dez mais importantes do 
calendário esportivo do País, 
pois são poucos que têm a chan-
cela de uma etapa mundial, com 
os melhores jogadores do mundo 
se apresentando. Por tudo isso, o 
mercado do marketing esportivo 
nacional fica aquecido. Toda a 
cadeia do segmento é ativada, de 
fornecedores a jogadores. E tam-
bém vale dizer que Brasília nun-
ca recebeu um evento esportivo 
de praia dessa magnitude, o que 
deve gerar ainda mais interesse 
local”, finaliza Von Oertzen.

Fernando Murad

res e lâmpadas fluorescentes.
O Banco do Brasil terá a 

Torcida Brasil uniformizada nas 
arquibancadas. A Brasilprev rea-
lizará o show do Maestro João 
Carlos Martins com a orquestra 
Bachianas, a Kia fornecerá 30 
carros para o transporte e a 
Swatch terá um estande de 
exposição, presenteará o staff 
com relógios desenvolvidos 
especialmente para o evento e 

“Além dos jogos, teremos uma 
programação especial no dia 21 
de abril, aniversário de Brasília, 
quando mais de 1 milhão de 
pessoas devem comparecer à 
Esplanada dos Ministérios para 
uma série de atrações. Acredito 
que o vôlei de praia será uma das 
mais aguardadas, pois estamos 
preparando algumas atividades 
especiais, como a despedida da 
Sandra Pires (campeã olímpica 

Mundial de vôlei de praia: expectativa de público de 50 mil pessoas
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