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Em lances marcados por superstição e polêmica, Corinthians e Flamengo lançaram a terceira 
camisa de jogo - ambas da Nike -e provocam reação contrária de alguns torcedores. Grande 
sacada ou erro estratégico? As opiniões se dividem, entre especialistas e torcedores. A torcida 
do Timão pichou o muro do Parque São Jorge com o dizer "Corinthians é preto e branco", além 
de usar uma camiseta "Roxo é o meu saco", durante jogo contra o Marília no domingo passado 
no Pacaembu, marcado para o lançamento da camisa, algo que, por superstição, não 
aconteceu. Já o Mengão, na estréia do uniforme em homenagem à equipe de remo, apenas 
empatou com o modesto Madureira. Agora, o time já pensa em abandonar a novidade.  
 
O sócio da BrandFinance e da Superbrands, Gilson Nunes, considera o lançamento da terceira 
camisa do Timão um erro de gestão de marca da direção do clube, por mexer na identidade 
visual do time, tão presente no coração e mente dos fãs. "O clube que não levou em 
consideração que os verdadeiros donos das marcas são os torcedores e tomaram uma decisão 
arbitrária". Nunes diz que o " erro" pode arranhar a imagem e abalar a confiança e 
credibilidade das direções dos clubes. O executivo observa que o clube deveria ter feito uma 
pesquisa quantitativa antes do lançamento para avaliar a opinião dos torcedores, método 
usado por times da Europa.  
 
O presidente do Corinthians, Andres Sanchez, diz que o time não entrou em campo de roxo 
por superstição, por se tratar de um jogo decisivo do Paulistão. Uma derrota, que eliminaria o 
time das semifinais do campeonato, poderia significar a derrota também comercial do modelo.  
 
Mas o coordenador de marketing do clube, Caio Campos, diz que o time vai jogar com a 
camisa roxa. O clube está realizando uma enquete em seu site, na qual pergunta: "Quando 
você quer que o Timão atue pela primeira vez de roxo?". Até a tarde de ontem, 15,69% 
disseram que não queriam ver o time de roxo. Em primeiro lugar, com 38,43%, aparece o jogo 
de hoje, contra o Fortaleza. Torcedores do time picharam "Corinthians é branco e preto" no 
Parque São Jorge, mas depois outros fãs picharam em cima "Roxo de Paixão".  
 
O diretor da Troiano Consultoria de Marca, Jaime Troiano, que aprova o lançamento, diz que a 
reação contrária de torcedores é fruto do conservadorismo na forma como é administrado o 
esporte no Brasil, sobretudo o futebol. "Mexer com as cores dos times causa essa reações de 
inquietação e até raiva porque o torcedor foi acostumado a pensar apenas na origem clássica 
do time". Ele diz que é preciso coragem para oxigenar e atualizar a identidade de uma marca, 
e cita Vale do Rio Doce , Bradesco e Unibanco como exemplos.  
 
A Gaviões da Fiel, maior torcida organizada do Timão, mandou uma carta oficial ao clube 
dizendo que gostaria que a tradição fosse mantida. "A gente respeita mas foi uma decisão 
estratégica do departamento de marketing e o resultado foi um sucesso", diz Campos.  
 
Além do conturbado relacionamento com a Nike, que grafou Cartão Petrobras, produto fora do 
mercado, ao invés de Lubrax na terceira camisa, a superstição também pode ajudar a sepultar 
o novo modelo rubro-negro. Em 16 jogos com um terceiro uniforme, o Mengo venceu apenas 
dois. Fonte do Flamengo diz que dificilmente o time volta a jogar com a terceira camisa. A Nike 
realizou grandes campanhas para o lançamento das camisas. A do Timão contou com ações 
em lojas de artigos esportivos, anúncios em jornais e faixas, bandeiras e até perucas roxas no 
Pacaembú. A do Mengão foi apresentada num inusitado evento da Lagoa Rodrigo de Freitas, na 
qual os jogadores chegavam ao local remando. "A maioria dos torcedores gostou e quer que o 
time use a camisa. As vendas estão acima do esperado", diz o gerente de comunicação da 
Nike, David Grinberg, sem revelar a quantidade.  
 
A camisa azul-marinho do Santos, feita pela Umbro e que causou estranhamento no técnico 
Emerson Leão, registra vendas de 5 mil unidades em duas semanas, mas não há previsão de 
esta camisa ser usada novamente. "O amante do futebol no Brasil é bastante conservador" , 
diz Paulo Verardi, diretor da Umbro.  
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