
Mais torcida. E uma
casa nova também

Para ampliar o número de
torcedores numa escala, diga-
mos, geométrica, o Santos
confia numa teoria curiosa, a
de ser o segundo time de mui-
tos torcedores.

“Temos pesquisas que in-
dicam que somos o clube
com menor rejeição do País,
somos o segundo time de
muita gente”, afirma o presi-

dente Luis Alvaro de Oliveira
Ribeiro.

Ele diz que esse fenôme-
no já acontece nas transmis-
sões de TV, com torcedores
de outros clubes, muito em
parte por causa de Neymar,
zapeando o controle remoto,
querendo saber do Santos.
“O Santos joga um futebol
arte, todos querem ver.”

O futuro

O SEGUNDO TIME

Clube cria ‘Embaixada’
para divulgar a marca e
aumentar a torcida e
prevê a construção de
uma arena moderna

JF DIORIO/AE-22/6/2011

Torcida. Santistas fazem a festa no Pacaembu, na final contra o Peñarol pela Libertadores de 2011: conquista histórica da geração de Neymar e Ganso

O Santos vislumbra um futuro
com uma torcida mais numero-
sa e numa nova casa, maior e
mais moderna. Com as come-
morações do centenário, os
projetos estão em andamento.

Um deles é a criação da Em-
baixada do Santos, uma tentati-
va de ganhar fãs em várias cida-
des do País e do mundo. O ou-
tro,mais ambicioso, é aconstru-
ção de um novo estádio.

O primeiro passo para nessa
direção foi dado na última quin-
ta-feira. O presidente Luis Alva-
ro de Oliveira participou, em
Brasília, do lançamento da pri-
meira Embaixada do Santos.

“A exemplo do que fizeram
Internacional e Grêmio, o San-
tos vai nomear frentes avança-
das do clube em todos os rin-
cões do País e do exterior tam-
bém. Isso já está previsto no no-
vo estatuto”, disse.

Para uma cidade pleitear
uma Embaixada, segundo Luis
Alvaro, é necessário que um gru-
po de cem sócios se reúna com
o objetivo de criar o que o presi-
dente chama de “posto avança-
do” do clube.

“Esse grupo vai criar uma en-
tidade autônoma, que terá o di-
reito de usar a marca do Santos.
Eles vão poder divulgar a mar-
ca, produtos licenciados, e até
captar jogadores para o Peixe.”

Luis Alvaro acredita que
ações como essa, somada à per-
manência de Neymar pelo me-
nos até a Copa 2014, vão ser fun-
damentaispara que o clube con-
siga aumentar sua torcida.
“Queremos ser a terceira maior
do Brasil em cinco, dez anos.”

Isso significa que o Santos
precisa mais do que triplicar o
número de torcedores, hoje na
casa dos 5 milhões, para ultra-
passar o São Paulo no posto de
terceira maior torcida do País,

com cerca de 16 milhões.

EstádioA construção de um se-
gundo estádio também já está
sendo motivo de discussão na
atual diretoria.

Segundo o presidente, have-
rá “novidades” ao longo do pró-
ximo ano sobre a construção de
uma nova arena nos moldes da
que está sendo construída pelo
Palmeiras.

A primeira opção, de acordo
com o Luis Alvaro, é erguer um
estádio na Baixada Santista,
possivelmente em Cubatão. A
segunda alternativa é ter um es-
tádio moderno em São Paulo.

“O que posso garantir é que
não vamos desviar recursos
do futebol numa nova arena,
precisamos do uso do estádio,
não da propriedade”, afirma o
dirigente.
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 14 abr. 2012, Caderno Especial 100 anos do Santos, p. 15.




