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São Paulo, 5 de Setembro de 2003 - O Sport Club Corinthians Paulista quer marcar 
gols também fora dos campos. Tanto é que está apresentando no dia 13 a primeira 
iniciativa de um novo posicionamento de marketing, que será anunciado por completo 
em 23 de setembro. O passe inicial é o lançamento da marca infantil Coringuinhas (em 
parceria com a editora Publishouse), que chega com uma revista e dois sites - um para 
a versão eletrônica da revista (www.coringuinhas.com.br) e o da escolinha de futebol 
(www.escolinhadocorinthians.com.br). "Queremos direcionar o foco para a marca, 
independentemente de ganharmos o jogo", diz a diretora da SMA, empresa que 
gerência o departamento de marketing do Corinthians, Carla Dualib.  

Carla explica que a estratégia do clube para um reposicionamento da marca acontece 
nos moldes do que é feito por clubes europeus. "Aí estão incluídas, por exemplo, ações 
como lançar produtos para target diferenciados, buscar parceiros que queiram associar 
a sua marca ao do clube, ter um canal de distribuição próprio, entre outras", diz a 
diretora da SMA, empresa que ainda é responsável pelo gerenciamento da imagem do 
jogador Rivaldo (integrante da seleção brasileira e do Milan) e pelas franquias das 
escolinhas do Santos Futebol Clube. A executiva afirma que se trata de uma iniciativa 
inédita no Brasil e que, em alguns casos, estará mais concentrada no Estado de São 
Paulo. "Não temos um investimento definido para esse projeto. A idéia é desenvolver 
ações com base em parcerias."  

Projeto educativo  

A revista "Coringuinhas" chega às bancas com uma tiragem inicial de 30 mil 
exemplares. Até o fim de 2003 será lançada uma edição a cada 45 dias, num total de 
três. "Teremos um especial em janeiro e depois pretendemos publicar ‘Coringuinhas’ a 
cada 30 dias", conta o idealizador do projeto e editor da revista, Caco Machado. O foco 
da marca Coringuinha está em torcedores com idade de um a 15 anos, e o da revista, 
de oito a 12 anos, o que nas estimativas do clube envolve 5 milhões de meninos e 
meninas. "Notamos que há no mercado a necessidade de um produto como esse, bem 
explorado somente no exterior", comenta Machado.  

O editor ressalta que a revista é um projeto educativo, que vai além de ensinar a 
história do clube paulista. Entre as seções de "Coringuinhas" existirão histórias 
baseadas nos personagens Alvinho, Mel e C.P., o cachorro do Alvinho. A revista tem 
preço de R$ 6,90 e pode ser encontrada nas principais bancas de São Paulo, norte do 
Paraná, sul de Minas Gerais e Centro-Oeste.  
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