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A Topper, da São Paulo Alpargatas, preparou uma série de novidades para comemorar os seus 30 
anos de atividades.  
 
A marca de artigos esportivos lançou uma edição limitada, para colecionadores, de cem bolas KV 
Carbon Topper Brasil 30 anos. Com um selo comemorativo e as cores do Brasil, a bola foi usada 
somente no jogo entre Santos e São Paulo, em Mogi Mirim (SP), que deu ao time da capital 
paulista, patrocinado pela Topper, o seu 21 título estadual.  
 
"A Topper quer mostrar a sua ligação com a história do futebol brasileiro, o quanto investe, 
desenvolve e contribui para o Brasil ser cada vez mais o País do futebol", comenta o gerente da 
marca Topper, Marcelo Ciarelli. Uma campanha criada pela agência Lew,Lara foi veiculada de 
domingo até ontem nos programas "Esporte Espetacular", "Fantástico" e "Globo Esporte" (Rede 
Globo) para divulgar a bola, que será vendida dentro um kit. Este contém uma camiseta verde e 
amarela e um certificado de autenticidade. O kit custará R$ 279 e será vendido em cerca de 25 
lojas em Campinas (SP) e São Paulo.  
 
A bola número 001 irá para o museu da Federação Paulista de Futebol (FPF), a bola número 030, 
para o museu da Topper, em São Paulo, e a número 003, autografada pelos jogadores do São 
Paulo, será alvo de uma ação promocional que a marca realizará em seu site, após o Paulistão.  
 
Além da bola, a Topper também está lançando tênis e chuteiras com tecnologia Dynatech Visible. 
A empresa ainda apresentou, ontem à noite, em Porto Alegre (RS), a nova camisa do Sport Clube 
Internacional (RS), que, assim como a nova camisa do São Paulo Futebol Clube, lançada há duas 
semanas, foi desenvolvida pela Topper em parceria com o grupo químico francês Rhodia, 
fornecedor da poliamida, um polímero sintético.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 5 abr. 2005, Mídia & Marketing, p. A-16 


