CORITIBA:
MAIS DE 100 ANOS DE
TRADIÇÃO
Fundado em 12 de outubro de 1909, por um grupo de jovens
imigrantes alemães, o Coritiba Foot Ball Club é o mais antigo
e representativo time de futebol do estado do Paraná, no
Sul do Brasil, gozando deste prestígio por sua história,
tradição e títulos.

Maior campeão regional, com 37 campeonatos estaduais já
conquistados, e primeiro a levantar a taça do Campeonato
Brasileiro no Paraná, o Coxa, como também é conhecido,
passou por um processo de reestruturação ambicioso
buscando estar próximo às modernas organizações
empresariais, sendo gerido com ética e compromisso
econômico.
Neste material, o clube é apresentado com detalhes, com
suas conquistas, marcas importantes, seu patrimônio,
assim como as oportunidades de investimento. Você
também vai conhecer um pouco sobre Curitiba, a capital do
estado do Paraná, localizada no sul do Brasil, onde o Coxa
tem sede e milhares de torcedores.
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MARCAS
IMPORTANTES
CAMPEÃO BRASILEIRO SÉRIE A

1985

CAMPEÃO BRASILEIRO SÉRIE B

2007 • 2010

CAMPEÃO DO TORNEIO DO POVO

1973

CONDECORADO COM A FITA AZUL

1972

TAÇA AKWABA

1983

CAMPEÃO DO FESTIVAL BRASILEIRO DE FUTEBOL

1997

CAMPEÃO REGIONAL - PARANAENSE
1916 1927 1931 1933 1935 1939 1941 1942 1946 1947 1951
1952 1954 1956 1957 1959 1960 1968 1969 1971 1972 1973
1974 1975 1976 1978 1979 1986 1989 1999 2003 2004 2008
Campeão Invicto
2010 2011 2012 2013 2017

GESTÃO
PRÊMIO TOP DE MARKETING

2011

2º CLUBE MELHOR ADMINISTRADO DO BRASIL

2012

8º COLOCADO EM EFICIÊNCIA E GESTÃO DE FUTEBOL

2015

12º MAIOR QUADRO ASSOCIATIVO DO BRASIL

2016

ADVB/PR - Campanha “O Mais Vitorioso do Mundo”

Fonte: Brasil Econômico, 2012

Fonte: Época, 2016

Fonte: Movimento Por Um Futebol Melhor, 2016

NÚMERO ESTIMADO DE TORCEDORES

2 milhões

Fonte: Lance!, 2011

NÚMERO DE SÓCIOS

20.000

NÚMERO TOTAL DE PÚBLICO PAGANTE

305.436

Dezembro/2016

Temporada 2016
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CONHEÇA CURITIBA
• Capital do estado do Paraná
• Fundada em 29 de março de 1693
• 1,89 milhão de habitantes
• Maior população do Sul do Brasil
• 5º município com maior PIB do Brasil (R$79,4 bi PIB)
• Cidade com fortes influências europeias
• Única cidade na América Latina ecologicamente correta
• Capital referência de justiça com a Operação Lava Jato
• Sede da Copa do Mundo de 2014
Economia mais forte do sul do país, com investimento
de empresas de grandes grupos como Volvo, Bosch,
Renault, Volkswagen, O Boticário, Siemens, CNH/Fiat,
entre outras.

MERCADO DE TRABALHO
• Renda população - Per Capita
- Curitiba R$ 2.503,00
- Paraná

R$ 2.049,00

- Brasil

R$ 1.966,00

Fonte: Agência Curitiba, 2011 e IBGE, 2011
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FUTEBOL: UMA
PAIXÃO DE MILHÕES

UMA MARCA
CENTENÁRIA

O esporte compartilha valores com o mundo corporativo.
A qualidade do trabalho em equipe, o orgulho de competir
arduamente e comemorar as vitórias são aspectos que
interferem nos resultados obtidos.

Ao se aliar estrategicamente ao Coritiba, sua empresa se
juntará a mais de 40 patrocinadores e parceiros que
crescem junto com o clube e usam o Coritiba como um
efetivo canal de comunicação e venda com seus clientes.

Uma parceria com um clube de futebol proporciona à sua
empresa:

• Investir em uma forma de patrocínio altamente aceita
• entre a população;

Por meio de uma das categorias da pirâmide de patrocínios
do clube, nós asseguramos que a sua empresa ganhará
ferramentas de ativação que podem ser integradas a
eventos em dias com ou sem jogos, mídia digital e social,
programas de rádio e televisão, sinalização e publicidade,
com a flexibilidade necessária para atingir os objetivos
específicos da sua empresa. Confira o pacote de vantagens
disponíveis aos nossos parceiros:

• Patrocinar um esporte com ampla cobertura de mídia;

• Marca atrelada a um dos clubes centenários do Brasil;

• Aproveitar-se do fato de que 80% dos brasileiros
acompanham futebol frequentemente.

• Exploração comercial do estádio Couto Pereira;

• Associar sua marca a uma atmosfera forte e vibrante;
• Utilizar estratégias criativas de abordagem ao público
• alvo;

• Retorno de Investimento (ROI) de 97,5, maximizando
• quase cem vezes valor investido no clube em retorno de
• mídia;
• Parceria com um clube que se tornou referência de
gestão esportiva no Brasil.
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FUTEBOL
PROFISSIONAL
O futebol brasileiro é conhecido mundialmente por ter um
dos campeonatos mais disputados do planeta. O Coritiba
está pelo sétimo ano consecutivo na elite do esporte
nacional, conhecida como Série A, e foi o primeiro clube do
estado do Paraná a conquistar o título do Campeonato
Brasileiro.

Regionalmente, o Coxa é o time que mais ganhou títulos
no Paraná, somando 38 conquistas. Foi hexacampeão
entre 1971 e 1976 e depois tetracampeão entre 2010 e 2013.
Além disso, o Coritiba é recordista sul-americano de
vitórias consecutivas com 24 triunfos em 2011.
Existe uma característica que se repete ao longo de quase
toda a história do Coritiba: a de montar equipes dotadas de
uma “ALMA GUERREIRA”, imbuídas de muita garra e
determinação na busca de seus objetivos.
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CATEGORIAS
DE BASE
O Coritiba é reconhecido como tendo uma das principais
categorias de base do país, por conta de seus títulos e a
revelação de jogadores. A base do Coxa hoje contribui para
a formação de atletas de alto rendimento que reforçam o
elenco principal, Seleção Brasileira e outros clubes do país.
Atletas formados por meio de um trabalho multidisciplinar
e comissões técnicas especializadas. Enfim, um tratamento
voltado à formação de desportistas de alto nível, e não
menos importante, com responsabilidade social.
Atletas formados no Coxa hoje brilham no mundo como
Rafinha, no Bayern de Munique, Miranda, na Inter de Milão,
Adriano, que atualmente está no Besiktas, da Turquia e
passou cinco temporadas no Barcelona, e Marlos, no
Shakhtar Donetsk. Sem esquecer do Alex que brilhou na
Turquia, no Fenerbahçe, e encerrou sua carreira no Coritiba.

CATEGORIAS
SUB-11, SUB-13, SUB-15, SUB-17 e SUB-20
RAFINHA

MIRANDA

PRINCIPAIS TÍTULOS

ADRIANO
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MARLOS

DALLAS CUP • EUA • SUB-19

2012 • 2015

TORNEIO INTERNACIONAL DE
GRADISCA • ITA • SUB-17

2013 • 2014

ENCONTRO DE FUTEBOL INFANTIL
PANAMERICANO (EFIPAN) • BRA • SUB-14

2015

COPA DO BRASIL DE VOTORANTIM • BRA • SUB-15

2012

BC CUP • BRA • SUB-16

2012

TAÇA BH • BRA • SUB-20

2010
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ESTÁDIO MAJOR ANTÔNIO COUTO PEREIRA
UM LUGAR PARA SER VISTO
Sua marca pode ser tão eletrizante quanto a atmosfera
dentro do Couto Pereira. Estudos* comprovam que anúncios
em locais esportivos são efetivos na construção de lealdade e
conscientização da marca entre consumidores. Considerando
a forte presença da torcida coxa-branca no Couto, esse é o
local ideal para colocar a sua marca em destaque.

INAUGURAÇÃO
CAPACIDADE TOTAL

40.502

LUGARES SEM CADEIRAS

21.562

LUGARES COM CADEIRAS

18.107

CAMAROTES

14

20.11.1932

71

LUGARES NOS CAMAROTES

833

VAGAS DE ESTACIONAMENTO

400

JOGOS EM CASA (2016)

31

ESPAÇOS PARA ALIMENTAÇÃO

28

Recentemente, em 2014, o Coritiba inaugurou uma nova e
moderna ala em seu estádio, o Setor Pro Tork, com quase
cinco mil cadeiras e 38 camarotes, além de novas
lanchonetes, restaurantes e outros serviços que deixam o
espaço ainda mais confortável. Foram investidos R$16,6
milhões para que esta ala fosse construída.
(*Fonte: Simmons Studies)

OUTROS INDICADORES
MAIOR PÚBLICO

Visita do Papa João Paulo II, dia 5 de agosto de 1980

MÉDIA DE PÚBLICO NO BRASIL (2016)

Fonte: globo.com, 2016

RENDA OBTIDA EM JOGOS (2016)

Fonte: globo.com, 2016

NÚMERO TOTAL DE PÚBLICO PAGANTE (2016)

80.000
13º LUGAR
R$ 7.715.435,50
305.436

Fonte: globo.com, 2016
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CT BAYARD OSNA
O CT da Graciosa, como também é chamado, leva o nome
do presidente que o idealizou. Está localizado a 10
quilômetros do Couto Pereira e é utilizado pelo elenco
profissional, categorias de base e delegações visitantes.
Conta com campos, clínicas, piscina, equipamentos de
musculação, prevenção e tratamento e todo o aparato
necessário para atividades esportivas.
No CT está localizado o Centro de Excelência Esportiva do
Coritiba (CEECOR) e a Unidade de Informação, Formação e
Inovação do Coritiba (UNIFIC), unidade científica do Coxa.
Além do preparo de atletas, no local há a ação de
colaboradores criando um ambiente prático e funcional,
recebeu em 2016 uma ampliação estrutural com a criação
de um alojamento.
• Inauguração: 20 de dezembro de 1997
• 5 campos oficiais de futebol (68x105m)
• 3 vestiários
• Piscina térmica
• Estacionamento
• Comitê de imprensa

CONDUTA
COXA-BRANCA
Lançado em 2016, o Conduta Coxa-Branca é o primeiro
programa de compliance em clubes de futebol do Brasil.
Trata-se de um moderno conjunto de ferramentas e
técnicas de gestão, gerenciado pelo clube em parceria com
a Ernst & Young, amplamente utilizado em grandes
empresas e multinacionais. Uma ação pioneira no meio
esportivo que reforça o compromisso do Coxa perante
seus colaboradores, torcida, outros clubes, o mercado e a
sociedade.

• Clínicas de fisiologia, fisioterapia, psicologia e nutrição
• Academia
• Alojamento
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DADOS SOBRE SÓCIOS
EVOLUÇÃO E PROJEÇÃO DO QUADRO ASSOCIATIVO

SÓCIOS POR CIDADE

ENTRE 2009 E 2018

PARANÁ
30.000

20.584

12.983
2009

2018

2013

DISTRIBUIÇÃO DOS SÓCIOS DO CORITIBA POR SEXO
SEGUNDO OS GRUPOS DE IDADE
Mais de 100 anos
95 a 99 anos
90 a 94 anos
85 a 89 anos
80 a 84 anos
75 a 79 anos
70 a 74 anos
65 a 69 anos
60 a 64 anos
55 a 59 anos
50 a 54 anos
45 a 49 anos
40 a 44 anos
35 a 39 anos
30 a 34 anos
25 a 29 anos
20 a 24 anos
15 a 19 anos
10 a 14 anos
5 a 9 anos
0 a 4 anos

Capital (Curitiba)

0,0%

0,0%

0,01%

0,0%

0,02%

0,01%

0,09%

0,01%

0,29%
0,40%
0,83%
1,50%

Principais cidades do Estado

0,0%
0,03%
0,11%
0,15%

2,53%

0,32%

3,70%

OS 12 BAIRROS COM MAIOR NÚMERO DE SÓCIOS

0,58%

5,12%

0,96%

5,95%

CURITIBA

1,10%
1,15%

5,54%
6,93%

1,56%
2,49%

10,49%

3,67%

9,63%

4,38%

9,05%
9,38%

3,75%
4,51%

1,34%
1,64%

0,52%
0,20%

Homens (78%)

0,06%

Mulheres (22%)
Água Verde

RENDA MENSAL DOS SÓCIOS DO CORITIBA

Centro
CIC
Boqueirão

50%

Santa Felicidade

45%

Portão

40%

Boa Vista

35%

Uberaba

10%
5%

16,79%

15%

Cajuru

0%
Abaixo de
R$1.500

20

De R$1.500
a R$3.000

De R$3.000
a R$5.000

Bairro Alto

15,84%

25%
20%

Bacacheri

22,87%

44,50%

30%

Acima de
R$5.000

Bigorrilho
Batel
Xaxim
Juvevê

5,2%
4,4%
3,3%
3,2%
3,0%
2,9%
2,9%
2,7%
2,7%
2,7%
2,6%
2,6%
2,4%
2,4%
2,4%
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DADOS SOBRE MÍDIA
DISTRIBUIÇÃO DA AUDIÊNCIA DO CORITIBA POR SEXO

MÍDIAS DO CLUBE

416.950

886.000

SEGUIDORES

SEGUIDORES

60%
Homens

40%
Mulheres

R$393.518.027

,00

73.400

55.365

SEGUIDORES

INSCRITOS

de espaço ocupado pela mídia

DISTRIBUIÇÃO DA AUDIÊNCIA DO CORITIBA POR IDADE

7%
9%
9%

4 a 11 anos
12 a 17 anos
18 a 24 anos
25 a 34 anos

17%

35 a 49 anos
Acima de 50 anos
10%

20%

MAILING
60.000
categorizados por padrão de consumo

27%
30%

DADOS SOBRE O SITE OFICIAL

30%

www.coritiba.com.br

61

R$

48,5

17.000

mi

15.000
13.000
11.000

0
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REPORTAGENS NA TV

2014
Pageviews/dia

2.717

3.000
1.000

REPORTAGENS EM JORNAL

15.949

5.000

6.890

mi

16.093

48,5

2.547

R$

6.627

mi

7.000

2.852

7,7

9.000

6.417

R$

EXPOSIÇÃO NA INTERNET

15.621

PARTIDAS DISPUTADAS EM 2016

2015
Visitas/dia

2016
Visitas únicas/dia
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RECEITAS
RECEITAS ACUMULADAS
COMPOSIÇÃO POR MODALIDADE

2%

7%

11,3%

Transações
com atletas

Royalties,
Patrocínios e
Publicidades

Loterias
+ outros

18%

9,5%

Sócios

Competições
+ Bilheteria

52,2%
Televisão

RECEITA BRUTA
EM R$
120mi
110mi
100mi
90mi

86.747mi

85.651mi

82.757mi

30mi
20mi

66.468mi

50mi
40mi

96.698mi

70mi
60mi

2014

2015

111.627mi

80mi

10mi
1mi
2011

24

2012

2013

2016
(prévio)
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PIRÂMIDE
O Departamento de Marketing do Coritiba desenvolveu
uma Pirâmide de Parceiros, baseada em moldes europeus,
visando priorizar a qualidade e organização nos serviços
prestados e a padronização de todos os patrocínios do clube.

Com esta pirâmide, é possível estabelecer um atendimento
de excelência aos nossos patrocinadores assim como um
retorno efetivo do investimento feito pelo mesmo.
Ao associar datas fundamentais da história do clube com os
indicadores da pirâmide, o clube reconhece a importância
das empresas parceiras na trajetória vitoriosa do Coritiba.

PATROCINADOR 1985

NÍVEL DE EXPOSIÇÃO

OS CAMPEÕES

Nesta categoria, estão os nossos principais
patrocinadores. Este patrocínio esta relacionado
impreterivelmente à camisa do clube.

PATROCINADOR 1909

NÍVEL DE EXPOSIÇÃO

OS FUNDADORES

Nesta categoria, contamos com grandes
patrocinadores, que se fazem presentes na
camisa ou em grandes exposições no estádio.

PATROCINADOR 1932

NÍVEL DE EXPOSIÇÃO

ALTO DA GLÓRIA

Enquadram-se nessa categoria, permutas
fundamentais para a manutenção e o dia a dia
do clube.

MÍDIAS
O Coritiba Foot Ball Club conta com diferentes
parceiros de mídia. Essa categoria está destinada
exclusivamente a estes parceiros.
28
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UNIFORME
A aplicação da logo de sua empresa pode ser feita no
uniforme do Coritiba, seja na camisa ou no calção. Esta
propriedade faz parte dos pacotes “1985 - Os Campeões” e
“1909 - Os Fundadores”.

LOCAIS DISPONÍVEIS PARA PATROCÍNIOS
• Centro da camisa/Costas da camisa;
• Ombro da camisa;
• Manga da camisa;
• Barra da camisa/Verso do calção;
• Meia.

30

31

PUBLICIDADE
NO ESTÁDIO
Esta publicidade se comunica com imprensa e público
presente no jogo. Você encontra essas mídias nas áreas
internas e externas do estádio.

BACKDROP
Mídia presente com grande destaque em todas as
coletivas de imprensa do clube no estádio e no centro de
treinamento.
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AÇÕES
ÁUDIO-VISUAIS
Antes das partidas ou nos intervalos, você pode se comunicar
com a torcida coxa-branca, de uma maneira efetiva e garantida com o sistema de som do estádio e com artes no telão.

AÇÕES NO ESTÁDIO
O Coritiba oferece a oportunidade para você abordar o seu
cliente de modo criativo, por meio de ações como
distribuição de brindes, panfletagem e exposição de
produtos.
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CORITIBA
EXPERIENCE
O Coxa inovou e lançou uma plataforma online com produtos
e experiências exclusivas para seus torcedores, com o
objetivo ser uma nova fonte de receita para o clube e oferece
camisas e até mesmo atividades com os atletas do clube.

SITE E
OUTRAS MÍDIAS
Comunique-se diretamente com o torcedor coxa-branca,
por meio de plataformas impressas ou virtuais como o site e
as revistas.
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AÇÕES DE
RELACIONAMENTO
O Coritiba oferece ações exclusivas de relacionamento ao
patrocinador. Alguns exemplos são os eventos no estádio
ou no centro de treinamento; a presença de um atleta em
ações de um patrocinador; e a aplicação do logotipo de
uma empresa no uniforme do nosso mascote, entre outros.

REDES
SOCIAIS
As redes sociais permitem o engajamento do público com a sua
marca. Essa forma de comunicação moderna atinge um público
ainda maior, utilizando das estruturas das mídias sociais.
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CENTRAL DE
RELACIONAMENTO
COM O SÓCIO
Atento à necessidade de se relacionar da melhor maneira
com seus torcedores associados, o Coritiba conta com uma
estrutura especial de atendimento.
Com profissionais capacitados para prestar o melhor
serviço ao sócio torcedor, a Central detém as principais
informações de grande parcela da torcida coxa-branca.

CORITIBA STORE
A loja oficial do Coritiba está localizada no estádio Couto
Pereira e é o principal local de vendas de produtos oficiais do
clube.
O local vende produtos da fornecedora de material
esportivo do clube e também itens licenciados que atendem
toda a demanda da torcida.
A loja do Coritiba conta com uma estrutura diferenciada, o
que permite, por exemplo, que ações especiais sejam
realizadas no local, como a apresentação de novos
jogadores.
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CORITIBA RETRIBUI
O Coritiba Retribui é um programa de responsabilidade
com princípio social e educacional que busca, por meio de
ações específicas, traduzir a reciprocidade da dedicação e
entrega que o clube recebe dos cidadãos.
Criado em 2011 com um objetivo claro de ajuda direta, o
programa já apresenta muitos resultados:

• Ações realizadas: 47;
• Cidades atendidas: 18;
• Sete mil pesoas beneficiadas diretamente;
• 345 mil pessoas beneficiadas indiretamente (mediante
• parcerias);
• Principais parceiros: Governo do Paraná, Instituto PróCidadania de Curitiba (IPCC), Provopar, Prefeitura de
Curitiba, Hospital Erasto Gaertner, Associação das
Amigas da Mama e Hospital Pequeno Príncipe.

LICENCIAMENTO
A cada dia mais torcedores demonstram seu amor ao
Coritiba por meio de produtos oficiais licenciados,
ostentando as cores e o escudo coxa-branca.
O licenciamento de marca é uma maneira eficiente de
aproximação entre empresas e torcedores do Coritiba.
Reforçando a identidade coxa-branca, o licenciamento de
marca viabiliza a criação de produtos diferenciados com alto
valor agregado e rápido retorno de investimento.
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NOSSA MISSÃO
Proporcionar, aos torcedores e ao público em geral,
espetáculos esportivos de qualidade, obtendo vitórias e
conquistando títulos em nível estadual, nacional e
internacional.

NOSSA VISÃO
No futebol: manter-se sempre entre as 10 maiores equipes
do futebol do Brasileiro. Na gestão: ser referência como
clube de futebol de melhor gestão no Brasil.

VALORES
• Espírito esportivo
• Respeito às tradições, torcedores, estatuto e conselhos
• do clube
• Gestão participativa, democrática e responsável
• Honestidade, comprometimento e transparência
• Inovação, renovação e criatividade
• Valorização dos colaboradores e atletas
• Responsabilidade social e ambiental

CONTATO
CORITIBA FOOT BALL CLUB
R. Ubaldino do Amaral, 37 - Alto da Glória - 80060-195
Curitiba - Paraná - Brasil - +55 (41) 3218-1909
www.coritiba.com.br - marketing@coritiba.com.br
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