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O Ypiranga FC

Fundado em 18 de agosto de 1924, o “Canarinho”,
alcunha por qual é conhecido, surgiu com o ideal
pacifista daqueles que não aceitavam mais o clima
hostil do futebol da época.
Desde os primeiros tempos, seu traço de grande 
relevância é a participação feminina - por meio
da torcida “As Legendárias” - e da comunidade
em geral.
 

O sucesso do Canarinho deseja alçar 
voos a novas conquistas!



O Colosso da Lagoa
O Colosso da Lagoa, inaugurado em 02 de setembro de 1970, foi 
uma das maiores afirmações do envolvimento comunitário na vida 
do clube. O primeiro gol marcado no estádio foi anotado pelo Rei Pelé, 
na partida Santos 2 x 0 Grêmio.

25.000 espectadores

8 cabines de imprensa
e 2 tribunas

Sala de imprensa e 
auditório para 81 pessoas

4º maior do RS

5 vestiários

2 campos
suplementares



O momento atual

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

2020 está sendo fenomenal! Retornamos a elite do futebol 
gaúcho, terminando a competição na 5º colocação. 
Estamos aguardando a confirmação da vaga na Copa do 
Brasil. Na série C do Campeonato Brasileiro, estamos na 
zona de classificação a etapa final, em busca do sonhado 
acesso a Série B!



2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Tetra-Campeão 
gaúcho da 2º divisão

Conquista do acesso a 
Série C do Camp. 

Brasileiro

Chegamos a 3º fase 
da Copa do Brasil, 

enfrentando o 
Fluminense

Penta-Campeão 
gaúcho da 2º divisão. 
Segunda fase da CB. 
Batemos na trave no 

acesso a Série B 
nacional.

5º colocado Campeonato 
Gaúcho 1º divisão. 

Primeiras colocações na 
Série C Campeonato 

Brasileiro, na luta pela 
Série B!



Abrangência da marca
A mesoregião do noroeste do Rio Grande do Sul contempla 216 cidades,
onde Erechim/RS se eleva como um dos principais pólos culturais,
econômicos e políticos. O Ypiranga F.C. é o principal clube de futebol 
da região.

                                                                                                         *Censo 2010.

Erechim/RS Noroeste

110.000 habitantes

PIB per capita
R$ 21.000,00

2.000.000 habitantes

PIB per capita
R$ 13.000,00



Comunicação

Noroeste

YFC.com.br

39 portais online;
9 emissoras de televisão;
33 jornais impressos;
48 rádios AM;
38 rádios FM.

Website institucional com
mais de 20.000 acessos mensais.

+ loja.yfc.com.br



Publicidade no Estádio

589 m² de publicidade total
32 m² nas torres de iluminação

144 m² nos totens externos

100 m² nos parapeitos das sociais

61 m² nas cadeiras

254 m² nas arquibancadas

*Exceto placas publicitárias ao redor do campo que dependem
da regulamentação das competições.

*



Visualização de 
propriedades
Correspondendo aos espaços publicitários no campo, 
apresenta-se a disponibilidade da marca em caso de
patrocínio: o sucesso do Ypiranga além do campo e
da torcida!





Visualização de 
propriedades:
o espaço publicitário
Correspondendo aos espaços publicitários no campo, 
apresenta-se a disponibilidade da marca em caso de
patrocínio: o sucesso do Ypiranga além do campo e
da torcida!



Visualização de 
propriedades:
o uniforme



Visualização de 
propriedades:
o uniforme



Visualização de 
propriedades:
o uniforme



Contrapartida social
O Ypiranga F.C. realiza trabalhos de inserção em quatro comunidades
de baixa renda em Erechim/RS. Além disso, oferece, no Colosso da Lagoa,
acesso gratuito aos cadastrados no programa.

PRESENÇA COMUNITÁRIA
547 famílias e mais de 3.000 pessoas.

CESSÃO* DO COLOSSO DA LAGOA
para eventos realizados pelo município de Erechim/RS.
*Mediante prévio convênio entre as partes

EDUCAÇÃO PARA O ESPORTE
Atletas e comissão técnica realizarão palestras
em entidades e escolas interessadas sobre os
benefícios da prática esportiva.
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Contrapartida social
COLOSSO FUTURO YFC – Escola de Futebol, 
presta serviços de iniciação e ensino do 
futebol para alunos/atletas de 4 (quatro) anos 
de idade até 20 (vinte) anos de idade. 
Continuamos com o trabalho social com 60 
atletas bolsistas.
Desde maio de 2013 até o presente ano, 
conseguimos promover alguns atletas ao 
profissional do próprio Ypiranga F.C. e 
também para outros clubes profissionais do 
Brasil e até do Exterior.
Conquistamos algumas competições de Base, 
tais como, Copa Itá, Copa Ouro e Copa Santa 
Clara do Sul.

Equipe Campeã Copa Santa Clara do Sul/2015
Equipe Campeã Copa Itá 2014





10 árvores por gol
do Ypiranga F.C.

10 árvores por jogo
do Ypiranga F.C.

10 Árvores por
jogo sem sofrer gols

20 árvores por
pênalti defendido pelo YFC

A cada jogo será apurado o número de árvores que serão plantadas.
Esta questão será operacionalizada por intermédio do Rotary Club
Erechim, o qual mantém projeto para compensar a emissão de Gases
de Efeito Estufa (GEE).

Coleta Seletiva nos jogos >> Despertar a consciência ambiental e promover
o convênio com cooperativas de coletores.

Contrapartida ambiental
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YPIRANGA F.C.
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yfc.com.br

CONTATO COMERCIAL
Ypiranga Futebol Clube
Avenida Sete de Setembro, 1932
CEP 99700-000

+55 (54) 3522 -1932
www.yfc.com.br
marketing@yfc.com.br


