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A Filon Confecções, empresa
paulista especializada na confec-
ção e comercialização de unifor-
mes esportivos e que responde pe-
la fabricação sob licença das mar-
cas Topper, Diadora, Finta, Wilson,
Rainha, NBA e Converse AH Star
no Brasil, lançou um novo sistema
de comercialização de espaço nas
camisetas de times de
futebol. Pelo sistema,
que já existe na Euro-
pa, mas ainda é novi-
dade no Brasil, os
clubes de futebol que
fecharem parceria
com a Filon passam a
utilizar o espaço na
camisa destinado ao
fabricante do unifor-
me, para atrair novos
anunciantes. A Filon
confecciona material
esportivo para times
como São Paulo, Palmeiras e São
Caetano (SP), Ceará (CE), Cruzei-
ro (MG), Goiás e Vila Nova (GO),
Internacional (RS), Náutico, Sport
e Santa Cruz (PE), Paysandu e Re-
mo (PA) entre outros.

Termos do contrato
"É um espaço que o clube pode

usar em total liberdade, sem estar
preso a contratos de grande porte,
muitos deles internacionais. Neste
espaço, o time pode obter o patro-

cínio tanto de um fornecedor de ma-
terial esportivo, como também de
uma empresa qualquer, como uma
de automóveis", explica o diretor-
executivo da empresa Filon Confec-
ções, João Augusto Simone.

O novo sistema já está sendo
usado pelo time Grêmio (RS), que
fechou parceria com a Filon e ven-
deu o espaço para a marca Puma.
O Atlético Mineiro também acaba

de oficializar um
contrato com a Filon
Confecções, escolhi-
da pelo departamen-
to comercial do time
para s u b s t i t u i r a
multinacional Um-
bro, que fornecia
material esportivo
para o clube desde
2001 e cujo contrato
venceu no fim do
ano passado.

Pelo contrato com
o time mineiro -

que terá duração de três anos — e
é mais amplo do que os contratos
normalmente firmados pela em-
presa paulista, o Galo, além de po-
der divulgar a marca de patrocina-
dores no espaço destinado ao fa-
bricante, pretende aumentar sua
arrecadação com os royalties
oriundos da venda do material es-
portivo produzido pela Filon.
Além disso, vai receber um valor
extra de recursos financeiros e pre-
miação, quando o time decidir um

título. O "galo mineiro", que acaba
de assinar com a Filon, ainda não
vendeu o novo espaço que passa a
ter nas camisas do time.

Atuação no segmento B2B
"O Atlético terá um produto

próprio com tecnologia e design
desenvolvidos exclusivamente pa-
ra o clube, além de autonomia e
flexibilidade na definição das co-
leções com linhas personalizadas,
melhores prazos na entrega dos
materiais e um relacionamento co-
mercial personalizado, por meio
de um canal direto de comunica-
ção", conta Simone. "A Filon é
uma empresa que atua no segmen-
to B2B", explica o executivo.

"Não temos uma marca de va-
rejo. Somos voltados para presta-
ção de serviço em parcerias com
grandes marcas esportivas e o no-
vo sistema, que permite também a
parceria direta com os clubes, é
sem duvida um diferencial para
alavancar vendas e absorver valor
para nossa marca", completa.

A Filon começou suas ativida-
des em 1986 com o objetivo de
confeccionar meias para grandes
magazines e empresas esportivas.
Com o tempo, passou a se dedicar,
também, à confecção de camisas,
calções e agasalhos para importan-
tes marcas esportivas. Atualmente,
a Filon tem três unidades fabris,
sendo duas em São Paulo e uma no
Estado do Rio Grande do Sul.
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