
O Coritiba Foot Ball Club, 102
anos, nascido na capital para-
naense, sempre trouxe muitas
alegrias ao torcedor coxa-bran-
ca, embora por quatro vezes te-
nha amargado sagas enormes
Brasil afora até retornar à elite
do futebol brasileiro - até mes-
mo na “canetada” já foi rebaixa-
do, como registra-se na lingua-
gem do futebol. Porém, esta é
outra história.

Atualmente, o clube tem na
gestão o incansável presidente
Vilson Ribeiro de Andrade, re-
cém-eleito, que vem se dedican-
do ao clube desde a presidência
de Jair Cirino dos Santos. Gra-
ças ao bom trabalho como vice-
presidente do clube, Vilson con-
quistou a presidência atual do
Coritiba. Aplaudido, continua fa-
zendo todo o possível para o seu
clube, vovô centenário, conti-
nuar firme e forte.

Lembremos de alguns nomes
de gestores do passado, como o

major Antônio Couto Pereira (no
comando durante nas gestões de
1927-1928, 1931-1934, 1937-
1945), que empresta seu nome
até hoje ao nosso estádio. Ou
Arion Cornelsen (1956 a 1963), e
o Evangelino da Costa Neves, o
eterno Chinês (presidente de
1967 a 1979, 1982 a 1987 e 1992 a
1995), entre outros. Um gestor
muito próximo do Grupo JMalu-
celli, Joel Malucelli (1996 a 1997),
presidiu o clube por meio de um
triunvirato formado por Edison
José Mauad e Sérgio Marcos Pros-
dócimo. Além desses nomes, va-
le mencionar que todos os presi-
dentes do Coritiba foram ho-
mens extremamente apaixona-
dos pelo clube.

Muitas seriam as lembranças
de um coxa-branca de coração e
de nascença. Desde que a cidade
de Curitiba ainda era uma peque-
na província, quem residia ao re-
dor do hoje chamado estádio
Couto Pereira já nascia coxa-

branca. A cidade cresceu, chega-
ram pessoas de outros municí-
pios, estados e países. Assim, não
precisava ser do bairro anfitrião
do clube, o Alto da Glória, para
tornar-se também um torcedor
do Coritiba.

O clube, além de sua vasta ga-
leria de troféus e títulos, acumu-
la fatos interessantíssimos para
quem não conhece a fundo a his-
tória da equipe alviverde do alto
de tantas glórias.

Será verdade que o seu maior
arquirrival (no bom sentido), o
Atlético Paranaense, só nasceu
por causa dele, do Coritiba? Por
que o torcedor do Coritiba é cha-
mado de coxa-branca? Há mui-
tos anos, o atual Coritiba, forma-
do por um bom número de es-
trangeiros (alemães e descenden-
tes) e por funcionários de uma
empresa de fora do país, começa-
vam a ganhar destaque na cida-
de, até que componentes de ou-
tros dois clubes (Internacional e

América) resolveram fazer uma
fusão para bater de frente aos
“estrangeiros”. Assim nasceu o
maior rival caseiro do Coritiba
até os dias de hoje. Para quem
não concordar com a história, fi-
ca aí a polêmica em desvendar
os detalhes da origem futebolísti-
ca do estado do Paraná

Já o apelido coxa-branca é jus-
tamente pelas pernas brancas
dos jogadores alemães, que pre-
dominava no time. Pois bem,
num “Atletiba” na década de
1930, um torcedor do Atlético Pa-
ranaense provocava um jogador
do Coritiba. Nada fazia efeito pa-
ra descontrolar o adversário, até
que ele começou a gritar: “Coxa-
branca, coxa-branca!”. O apeli-
do tomou conta da cidade - ini-
cialmente de forma pejorativa,
para irritar o time rival, seus jo-
gadores e torcedores. Hoje virou
apelido carinhoso. O tempo pas-
sou, a cidade cresceu ainda
mais, as famílias de “estrangei-

ros” coxas-brancas se mistura-
ram a ponto de numa mesma ca-
sa existirem torcidas dos dois la-
dos, até mesmo coxas com ir-
mãos de sangue atleticanos. São
incontáveis as histórias típicas e
atípicas desta rivalidade caseira.
No último dia 13, o maior duelo
entre os dois clubes — final de
Campeonato Estadual de 2012,
resultou no título de tricampeão
para o Coritiba, vencendo nos pê-
naltis o arquirrival. ■

O interesse das empresas em pa-
trocinar esportes ganhou impul-
so em 2007, quando o Brasil foi es-
colhido oficialmente como sede
da Copa do Mundo de 2014.
Acompanhando a tradição nacio-
nal, as companhias escolheram
os clubes de futebol para partici-
par do movimento. O mercado te-
ve rápida expansão com o interes-
se dos clubes em atrair cada vez
mais verbas, mas agora passa por
um processo de transição.

As empresas fizeram investi-
mentos robustos para atender à
demanda, mas a falta de expe-
riência no planejamento, aliada
à carência de ferramentas que
demonstrem a taxa de retorno
dessa prática estão fazendo os
executivos repensarem a estra-
tégia. “O patrocínio dos clubes
tem como principal objetivo
dar visibilidade às marcas. O se-
gundo passo seria transmitir os
valores dessa marca, e a maio-
ria das companhias não sabe de
que maneira fazer isso”, explica
Eduardo Muniz, professor de
marketing esportivo da ESPM.

Diante deste cenário, as com-
panhias estão reavaliando o mon-
tante das verbas. Prova disso é o
recuo do BMG, um dos maiores
patrocinadores do futebol brasi-
leiro. Ano passado, o banco mi-
neiro desembolsou cerca de R$
70 milhões para estampar sua
marca na camisa de 39 times. Nes-
te ano, a previsão é que a verba di-

minua em 20%. Os cerca de R$
56 mil serão distribuídos para 25
clubes, entre eles o Atlético Mi-
neiro, Santos e Flamengo.

“Já investimos bastante para di-
vulgar a marca, agora estamos
em um processo de lembrança pa-
ra evitar superexposição. O próxi-
mo passo é trabalhar para garan-
tir a fidelização dos clientes”, diz
Ricardo Guimarães, presidente
do BMG. Ele conta que a estraté-
gia foca também na apresentação
de outros produtos do banco, que
tem como carro-chefe os emprés-
timos consignados. “Queremos
diversificar, lançar outros produ-
tos para a classe C da população.
Acreditamos que a presença nos
esportes, principalmente no fute-
bol, seja a melhor maneira de fa-
zer isso”, complementa.

Mesmo com ressalvas, as em-
presas sabem a importância de
marcar presença nos campos.
Em paralelo com a euforia causa-
da pela iminência da Copa 2014,
a necessidade de aproximação
do o público pertencente a clas-
se C, segmento de mercado
com maior crescimento no
país, continua motivando o pa-

trocínio nessa chancela.
De acordo com Muniz, o inte-

resse dos clubes pela receita de
patrocínio vem aumentando de
forma gradual nos últimos anos.
Na outra ponta, as empresas es-
tão avaliando melhor esse investi-
mento, o que causa certo descon-
forto entre as partes. “Essa rela-
ção só vai melhorar quando hou-
ver avanço no planejamento de
marketing esportivo no Brasil”.
Ele afirma que os contratos de pa-
trocínio com vigência de um ano
devem ser revistos para ter maior
duração. “O mercado tem gran-
de potencial de crescimento,
mas para isso precisa de profissio-
nalização”, destaca.

O patrocínio no futebol é uma
área promissora, mas que ainda
está se desenvolvendo. De acor-
do com Fernando Pinto Ferreira,
fundador da Pluri Consultoria,
muitas empresas gostariam de in-
vestir na chancela, mas têm me-
do do ambiente. “O futebol é
uma excelente maneira de se co-
municar, mas a questão da gover-
nança tem que ser repensada.
Um exemplo é que muitas empre-
sas temem que o apoio a um de-
terminado clube pode fazer com
que torcedores de outros times re-
jeitem a marca.”, diz.

Mesmo diante dos desafios , é
consenso entre especialistas
que a expansão dessa modalida-
de de patrocínio é somente uma
questão de tempo. “Este seg-
mento vai crescer como pou-
cos”, conclui Ferreira. ■

Colaborou Guilia Camillo

Que me permita Tom Zé, nosso
maravilhoso tropicalista, mas
vou usar sua musica para o titu-
lo deste artigo. São Paulo, meu
amor! Esta paixão começou na
minha infância, com a influen-
cia do meu pai. Nasci em 62 e
meu primeiro jogo foi no Mo-
rumbi, São Paulo 1 X 0 Ferroviá-
ria com gol de Paraná . Fomos
campeões paulistas em 1970 nes-
se jogo. Fomos Bicampeões pau-
lista em 72 e passei a acompa-
nhar cada jogo do nosso Trico-
lor. Eu estava com hepatite , de
cama em 77, quando Chicão co-
mandou o time que derrotou o
Galo e conquistou nosso primei-
ro Brasileiro, em pleno Minei-
rão. Mas destaco nossa vitória
no Brasileiro, derrotando Guara-
ni em pleno Brinco de Ouro.

Na década de 90, eu me casei
e vi com meu pai nosso São Pau-
lo, de Telê Santana, Rai e Mul-
ler, conquistar a Libertadores e
derrotar o até então imbatível
Barcelona, no Mundial, em Tó-
quio. Fomos bi na Libertadores,
em 93, última vez que , ao lado
do meu pai, vi nosso time con-
quistar mais um título.

Ele se foi mas eu estava na
maternidade com minha mu-
lher e dali acompanhei o São
Paulo derrotar o Milan e ser
bi mundial.

Nasceu minha primeira filha,
hoje com 17 anos, e depois tive-
mos , Bia e eu, mais 3 filhos, to-
dos são-paulinos. Meu filho,
Frederico é tão fanático quanto
eu, e juntos acompanhamos to-
dos os jogos do São Paulo.

Por isso teve sabor especial o
tricampeonato brasileiro con-

quistado em 2006/07/08 e cla-
ro, o novo titulo da Libertado-
res e o mundial em 2005, numa
nova vitória heroica contra o Li-
verpool. E sabe o que sempre es-
teve presente em todas estas
conquistas ? A tranquilidade tri-
color, a fé inabalável de que,
com calma e com estrutura, po-
demos sempre nos superar e
conquistarmos títulos que pare-
ciam ser impossíveis. Era impos-
sível derrotar o Barcelona, Mi-
lan e Liverpool? Era impossível
ganhar do Galo no Mineirão e
do Guarani, no Brinco de Ouro?
O São Paulo ganhou!

Quero de volta, como torce-
dor apaixonado, a elegância de
Laudo Natel, Henri Aidar, Cice-
ro Pompeu de Toledo, Carlos Mi-
guel Aidar, Marcelo Portugal
Gouveia de dar ao elenco do nos-
so time as melhores condições
de trabalho e deixar florescer o
talento para com garra, determi-
nação conquistarmos títulos.

Desde 2008, nosso São Pau-
lo deixou de ser o São Paulo. Fi-
co preocupado quando vejo
troca de técnicos, mudanças
continuas de elenco, jogado-
res que estão “piorando” no
São Paulo e se recuperando em
outros times.

O que esta acontecendo co-
nosco? Quero a paz, a tranquili-
dade , o jeito de ser e de fazer do
São Paulo, de volta! Quero de
novo, o São Paulo, meu amor, le-
vantar a taça de campeão. ■
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Coritiba, clube de nascença e do coração da cidade
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Empresas repensam
estratégia no futebol

BMG, que investiu
R$ 70 milhões para
estampar sua marca
na camisa de 39
times, vai jogar na
retranca em 2012

Segmento de publicidade que ganhou força coma iminência da Copa 2014
precisa se profissionalizar para conquistarmaior espaço nomercado

São Paulo
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Meu Amor!
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 18 maio 2012, Primeiro Caderno, p. A11.




