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Numa época em que a carência de ídolos nos clubes esportivos brasileiros é cada vez maior, a 
compensação para os nostálgicos vem de fora das quatro linhas. O mercado carioca de 
camisas retrô entrou em campo e vem ganhando cada vez mais espaço entre os jovens 
torcedores. Muitos não tiveram o privilégio de ver atuar pelos seus clubes craques como Zico, 
Garrincha, Nilton Santos, Roberto Dinamite entre outros. Nem por isso, a galera deixa de sair 
às ruas vestindo orgulhosamente os modelos dos anos dourados do futebol, com número e 
nome dos verdadeiros ídolos.  Qual o motivo para o grande sucesso das camisas retrô entre o 
público jovem? Na opinião do economista e botafoguense Gilberto Mansur, de 22 anos, o 
mercado está aquecido em razão do fascínio que a história dos clubes do coração, escrita pelos 
ídolos dos quais só ouviram falar, exerce sobre os torcedores. Acredito que um dos motivos do 
sucesso é que os jovens torcedores querem resgatar o passado glorioso de seus clubes e 
relembrar os craques emblemáticos que marcaram época com aquele "manto sagrado". Além 
disso, há a possibilidade de usá-las em eventos fora do futebol como, por exemplo, na noite.  
 
As camisas estão "limpas", sem patrocínio. Isso também deve ser levado em conta – afirma 
Mansur. Já o rubro-negro Raul Palhares, de 25 anos, levanta outra hipótese para o fenômeno.  
 
Para ele, a explicação está no espírito nostálgico presente no brasileiro, que gosta de 
relembrar e reviver coisas passadas. O meu palpite para o sucesso é simples. As camisas 
fazem sucesso exatamente porque são retrô. E tudo que é antigo costuma mexer com o 
público. As pessoas são muito saudosistas, gostam de resgatar o passado. E o futebol não foge 
à regra – opina Palhares. 
 
A grife Liga Retrô é uma das lojas especializadas no mercado e tem um rico acervo de camisas 
que relembram esquadrões inesquecíveis para os torcedores, como a da seleção brasileira da 
Copa de 1982, na Espanha, e a da Holanda de 1974, na Alemanha, além de peças de times 
nacionais e internacionais. Édson Almeida, vendedor da loja em Ipanema, também deu sua 
versão para o alto índice de vendas, citando ainda as mais procuradas: Penso que o sucesso 
vem do interesse dos jovens em participar da história dos seus clubes. Muitos não eram 
nascidos para acompanhar de perto os craques e, por isso, querem compensar de alguma 
forma. E a solução encontrada foi usar as camisas que já foram dos grandes ídolos de seus 
times. Aqui na loja, os modelos mais procurados são o do Botafogo de 1962, a do Fluminense 
de 1906, a da seleção da Holanda de 1974 e a camisa de goleiro usada pelo lendário Lev 
Iashin, o Aranha Negra. Além da moda e do saudosismo, o mercado de camisas retrô se 
transformou em inesgotável fonte de renda para os clubes.  
 
As maiores agremiações do futebol brasileiro apresentaram réplicas de modelos que marcaram 
época e até hoje são lembradas com carinho pelos torcedores mais antigos. Um exemplo é o 
Botafogo de Futebol e Regatas que, recentemente, lançou a réplica da camisa usada pelo 
lateral Nilton Santos, bicampeão mundial com a seleção brasileira em 1958 e 1962, e 
recordista de jogos com a camisa alvinegra. Parte dos lucros da venda da camisa, que leva o 
número 6 nas costas, é revertida para a família do craque, que é considerado a "enciclopédia 
do futebol", hoje padecendo do mal de Alzheimer. O diretor de Comunicação do Botafogo, Beto 
Macedo, justifica a homenagem ao jogador que mais vezes (718) envergou a camisa do 
Glorioso.   
 
Nossos ídolos são a nossa identidade. O Botafogo tem ídolos maravilhosos como Garrincha, 
Nilton Santos, Jairzinho e muitos outros, que são símbolos do clube. Eles são o Botafogo 
também. Não é apenas em terras brasileiras, porém, que o interesse por modelos antigos de 
camisas se faz presente. Em Roma, onde o futebol também é paixão nacional, a loja 
Nostalgica, localizada na Via di Ripetta, dispõe de grandioso acervo de réplicas dos grandes 
clubes europeus e seus esquadrões que encantaram os aficcionados pelo esporte.  
 
Em meio a todas as camisas de times europeus, uma chamou especial atenção do rubro-negro 
e corretor de seguros Luis Eduardo Kelly, de 49 anos. Um modelo retrô do Flamengo, de 
mangas compridas, que remetia aos áureos tempos início dos anos 80, quando ganhou o título 



mundial interclubes do clube mais popular do Brasil. O próprio Luis Eduardo conta a emoção 
sentida ao pôr os olhos no "manto sagrado", imediatamente adquirido por ele:  
 
A emoção foi muito grande, principalmente por estar fora do meu país. Pude notar o 
reconhecimento internacional que o clube pelo qual torço tem no exterior. Além, é claro, de ser 
de mangas compridas, modelo difícil de ser encontrado, e por representar uma época de ouro 
do Flamengo, que vivenciei intensamente. 
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 29, 30 e 31 maio 2009, Seudinheiro, p. 
B-10.   


