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O São Paulo Futebol Clube apresentou na noite de ontem o seu novo uniforme, fornecido pela 
empresa americana Reebok.  
 
O acordo, válido por três anos, dará ao São Paulo R$ 21 milhões. Serão R$ 14 milhões em 
dinheiro e o restante em material esportivo. "Esse é o maior contrato do País e servirá como 
referência para os outros clubes", diz o diretor de marketing do São Paulo, Júlio Casares, ao 
informar ainda que o preço da camisa deverá atingir cerca de R$ 130 e ela estará nas lojas até o 
fim desta semana. O fornecedor anterior, a Topper, da SP Alpargatas, rendeu ao time R$ 5 
milhões por três anos, informa Casares.  
 
A gigante Reebok - que usará a marca Rbk - fornecerá 76 mil peças por ano, em comparação as 
31 mil peças fornecidas pelo contrato anterior. Segundo Casares, o acordo também compreende 
bônus por conquistas, que variam de cerca de R$ 100 mil (Paulistão) até R$ 800 mil (Mundial).  
 
Entre as novidades da camisa estão a quinta estrela - a terceira vermelha -, que representa o 
tricampeonato mundial, vencido em dezembro, no Japão. Além disso, as duas estrelas amarelas, 
comemorativas ao bicampeonato olímpico do atleta Adhemar Ferreira da Silva (Helsinque-1952 e 
Melbourne-1956), agora serão douradas, seguindo o estatuto do clube.  
 
A camisa tem o escudo da Conmebol, pela conquista da Libertadores-2005. Nessa competição, o 
time também usará o escudo da Fifa, em alusão ao título mundial. "Resolvemos seguir a linha das 
últimas camisas mas a qualidade é melhor e ela tem um design mais arrojado, mais com a cara 
da Reebok." Segundo a empresa, a meta de vendas da nova camisa já foi atingida para o mês de 
janeiro e a Reebok só está aceitando pedidos para fevereiro.  
 
O clube do Morumbi também lançou uma linha fashion e outra feminina, e durante o ano 
apresenta produtos especiais, sendo que a primeiro poderá ser uma camisa comemorativa ao 
tricampeonato mundial. A contrato também prevê a construção de uma megaloja no estádio do 
Morumbi, com 400 metros quadrados, para a venda de produtos com a marca São Paulo. "A 
Reebok vai bancar toda a construção e 10% da receita da loja será do São Paulo", detalha 
Casares. O executivo diz ainda que a loja será inaugurada no primeiro semestre deste ano e que o 
clube pretende lançar a TV São Paulo até o fim de 2006.  
 
A Reebok, que patrocinou o time Sociedade Esportiva Palmeiras entre 1996 e 1998 e estava fora 
do futebol brasileiro há sete anos, também será a fornecedora do uniforme do Sport Club 
Internacional de Porto Alegre pelos próximos quatro anos, em um contrato de R$ 16 milhões. O 
lançamento será nesta quinta-feira, no Beira-Rio, em Porto Alegre.  
 
A empresa também fornece o material esportivo para o Liverpool, Manchester City, West Ham e 
Bolton (Inglaterra), Sporting de Portugal, Chivas do México e Deportivo Saprissa da Costa Rica.  
 
O São Paulo renovou por mais três anos seu contrato de publicidade com a sul-coreana de 
eletroeletrônicos LG, que dará ao clube R$ 15,3 milhões por ano. O contrato anterior com a 
própria LG rendia ao tricolor cerca de R$ 8 milhões anuais.  
 
Parceira do São Paulo desde 2001, a LG pagará pela exclusividade da camisa e poderá alugar a 
manga para seus fornecedores, pagando ao São Paulo 25% dessa receita. Já o Habib’s deixou a 
manga da camisa do clube e ainda negocia sua continuidade na venda dos seus produtos no 
Morumbi.  
 
Segundo Casares, a partir de março a LG deverá lançar produtos, como celulares e relógios, 
licenciados com o símbolo do time. Com a renovação com a LG, o São Paulo tornou-se, segundo 



Casares, o clube com o melhor patrocínio do País. O Sport Club Corinthians Paulista assinou com a 
coreana Samsung por US$ 6,1 milhões anuais. Os dois clubes paulistas superaram o Clube de 
Regatas Flamengo, que vai receber R$ 13 milhões da Petrobras nos próximos dois anos.  
 
O contato do time carioca com a estatal, que já dura mais de 20 anos e também engloba as 
equipes de basquete e remo, deixou de ser o mais lucrativo do País, reflexo do desempenho do 
time, que a cada Brasileirão flerta com a segunda divisão.  
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