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O Clube de Regatas do Flamengo pretende estrear sua terceira camisa amanhã, contra o 
Madureira, no Maracanã. Mas um imprevisto pode atrapalhar a festa. Ao invés de Lubrax, a 
Nike grafou Cartão Petrobras no espaço de patrocínio. O problema é que o cartão não existe 
mais. Como a data já foi anunciada para a imprensa e torcida, o time deve entrar em campo 
com a nova camisa. "É uma situação curiosa porque a camisa foi aprovada pelo clube. Para 
esse jogo não dá tempo de mudar, mas esperamos que o time jogue com ela no sábado", diz o 
gerente de comunicação da Nike, David Grinberg.  
 
Tradição na Europa há muitos anos, a terceira camisa de jogo começa a virar moda entre os 
torcedores. Basta olhar o Palestra Itália em dia de jogo da Sociedade Esportiva Palmeiras para 
constatar que a camisa verde fluorescente, da Adidas, caiu nas graças da torcida.  
 
Além do Flamengo, o Sport Clube Corinthians Paulista, também patrocinado pela Nike, estréia 
a terceira camisa neste final de semana. O Santos Futebol Clube, vestido pela Umbro, lançou a 
sua, azul marinho, no início do mês. "A terceira camisa é a única maneira de extrapolar os 
limites das cores tradicionais, e permite contar uma história ou fazer uma homenagem ao 
clube ou à torcida", diz Grinberg. A camisa do Flamengo é inspirada no primeiro uniforme do 
clube e homenageia a equipe de remo. O distintivo tem uma âncora e dois remos. "Fizemos 
uma conexão histórica com as origens do clube, que nasceu como equipe de remo em 1895".  
 
O rival Fluminense Football Club usou uma terceira camisa laranja, em 2002, em homenagem 
às Laranjeiras. A cor foi escolhida pela torcida, em uma campanha da Adidas para comemorar 
o centenário do clube.  
 
A camisa do Corinthians é roxa em homenagem ao torcedor. "Ninguém é mais roxo que o 
corintiano, que tem apoiado o time sobretudo nesse momento de superação", diz Grinberg. 
Foram vendidas 10 mil na pré-venda e a previsão é de vender de 40 mil a 45 mil até o fim do 
ano, diz o gerente de marketing do Timão, Caio Campos. A Nike pretende ainda neste ano 
lançar uma versão popular da camisa do Corinthians, antiga reivindicação do clube.  
 
A camisa verde-limão do Palmeiras foi lançada em setembro do ano passado. Na época, 
esgotou nas lojas e a Adidas teve que providenciar novas remessas. "Vendemos 1,5 mil 
camisas às cegas. Mesmo sem saber qual era o produto, o torcedor comprou", diz o diretor de 
marketing da Adidas do Brasil, Luciano Kleiman.  
 
A camisa azul marinho do Santos é uma homenagem ao primeiro uniforme do clube, usado 
entre 1912 e 1915. A expectativa da Umbro é de vender cerca de 100 mil unidades da nova 
linha de produtos do time, cuja vedete é a terceira camisa. "A torcida do Santos é uma das 
que mais crescem, o que deve alavancar as vendas", acredita Paulo César Verardi, diretor de 
operações da Umbro do Brasil.  
 
Verardi observa que a demora para a terceira camisa emplacar no Brasil decorre do 
conservadorismo em relação às tradições dos clubes. "Ao mesmo tempo que o brasileiro é 
ávido por novidades, existe um conservadorismo quando se mexe com as tradições do clube. 
Mas estamos conseguindo minimizar esse problema com lançamentos mais ousados", comenta 
Verardi. A Umbro vai investir R$ 13 milhões em marketing neste ano, 10% mais que em 2007. 
O faturamento deve atingir R$ 110 milhões, contra 100 milhões em 2007.  
 
O São Paulo Futebol Clube, que no ano passado usou uma terceira camisa na Libertadores em 
homenagem ao time da "era Telê", prefere apostar em camisas temáticas para os torcedores, 
como a famosa 5-3-3. "Na nossa opinião, uma terceira camisa sem as cores do clube foge às 
tradições. Não vamos usar nunca", diz o diretor de marketing do tricolor, Julio Casares.  
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