
Centenário nem sempre é sinônimo de 
festa para clubes de futebol. Times co-

mo Flamengo (1995), Fluminense (2002), 
Grêmio (2003), Botafogo (2004) e Atlético 
Mineiro (2008) não têm bons motivos para 
lembrar a data. A exceção positiva dentro 
de campo foi o Vasco, campeão da Copa 
Libertadores da América de 1998. Fora das 
quatro linhas, os exemplos de sucesso são 
Internacional (2009) e Corinthians (2010), 
que conseguiram rentabilizar o aniversário 
com diversas ações de marketing. 

Embalado pelo título da Copa Santan-
der Libertadores de 2011, pela manuten-
ção do craque Neymar e de grande par-
te do elenco e com a presença do eterno 
ídolo Pelé nos festejos do aniversário de 
100 anos, completados no sábado 14, o 
Santos se lança no desafio de concreti-
zar um ano com conquistas esportivas e 
também na área de marketing. 

"O centenário é um momento único 
e que casa com este momento de resga-
te do torcedor. O conceito 'Meninos pa-
ra Sempre' está mostrando a diretriz da 
gestão: investir na base e no DNA de for-
mar craques. O Santos prefere vender o 
espetáculo e não o artista. A permanência 
do Neymar é um exemplo. Vamos vender 
produtos, mas queremos vender é orgu-
lho. A nossa maior preocupação com a 
data não é ganhar dinheiro, é fortalecer 
a marca" aponta Armênio Neto, gerente 
executivo de marketing do Santos. 

O pontapé inicial do projeto foi dado 
ainda no ano passado, quando o alvinegro 
praiano contratou a Geo Eventos, respon-
sável pela criação do conceito "Meninos 
para Sempre" que homenageia a vocação 
do time para formar craques. "Como des-
dobramento, focamos em ações que carac-
terizem a história do time, dos atletas e dos 
torcedores" conta Leandro Valentim, dire-
tor executivo de esportes da GEO Eventos. 

Festa de aniversário 
O calendário de celebração se estende-

rá durante todo o ano - muitas ações ain-
da estão sendo definidas -, mas duas das 
principais ocorreram neste final de sema-

na, aproveitando a data do aniversário. Na 
sexta-feira passada, um cinema ao ar livre 
exibiu para mil convidados o filme Santos, 
100 anos de Futebol e Arte, produzido pe-
la Canal Azul, com coprodução da ESPN e 
do Grupo Bandeirantes de Comunicação, 
patrocínio de Carrefour e Besni e apoio 
cultural de Netshoes e Tenys Pé. 

O documentário, que tem direção e ro-
teiro de Lina Chamie e produção de Ricar-
do Aidar e Katia Lund, faz parte da trilogia 

cínio da Oi. O Santos também negociava 
com um grande banco, mas o acordo não 
havia sido sacramentado até o fechamen-
to desta edição. 

Ainda na semana passada, foi lança-
do o livro Santos 100 anos, 100 jogos e 
100 ídolos, pela Editora Gutenberg, dos 
jornalistas Celso Unzelte e Odir Cunha. 
A obra narra a trajetória da agremiação 
em dez capítulos, um para cada década, 
com curiosidades, informações históricas 

que a produtora fará sobre o clube. As ou-
tras duas produções são Meninos da Vila 
- a magia dos Santos, sobre os jogadores 
criados nas categorias de base da equipe, 
e Santos de todos os gols, sobre os mais 
de 11 mil gols marcados pelo clube. A pri-
meira obra já está disponível para a torci-
da em DVD (lançamento da ST2 Vídeo). 

Já no dia 14, o estádio da Vila Belmiro 
foi palco do jogo "Nós contra a Rapa" que 
reuniu cem crianças numa partida contra 
o time principal do Peixe. Todos os meni-
nos entraram em campo ao mesmo tem-
po e enfrentaram o rei Pelé, que reforçou 
o escrete santista. O amistoso teve o patro-

e personagens importantes, além de 250 
fotos de momentos marcantes. 

O calendário santista de comemoração 
prevê ainda o lançamento de um álbum 
de figurinha virtual, uma ação no Dia das 
Crianças chamada de Fantástica Fábrica 
de Craques, promoções nas mídias sociais, 
um jantar de gala para dois mil convida-
dos, um amistoso internacional (previsto 
para julho ou agosto), um selo oficial dos 
Correios, uma moeda especial em edição 
limitada feita pela Casa da Moeda e um 
grande show com artistas santistas - que 
deve resultar na gravação de um CD -, além 
de uma série de produtos (ver quadro). 

"Teremos um grande evento por mês 
neste ano. Temos algumas surpresas que 
ainda não posso contar" diz Neto. "Temos 
festas programadas para setembro, data 
que marca cem anos do primeiro jogo 
oficial, além de sessões de cinema com 
exibição de jogos históricos entre outras 
ações ainda em definição. Estamos em 
negociação com alguns patrocinadores, 
mas ainda não podemos abrir nomes" 
complementa Valentim. 

Os atuais patrocinadores do Santos -
BMG, CSU, Netshoes, Seara e Nike, nova 
fornecedora de material esportivo - tam-
bém participarão de ações, mas o clube 
ainda não divulga detalhes das iniciati-
vas. Certo mesmo é que a dupla Pelé 
Neymar será protagonista da festa que, 
se depender dos santistas, deve acabar 
com uma revanche contra o Barcelona, 
no Mundial de Clubes da Fifa. 
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 33, n. 1505, p. 42, 16 abr. 2012.




