
dispostos a aproveitar o potencial dessa proprieda-
de. O caso mais marcante foi o início do trabalho de
Adriano, no Flamengo. O atacante chegou bancado
pela Olympikus, nova fornecedora de material espor-
tivo do clube. Para "pagar" o investimento, os rubro-
negros resolveram promover a camisa do jogador.

Desde sua estreia, enquanto ainda vestia o
uniforme da Nike, Adriano jogou com números alter-
nativos, como o 29 e o 27. Paralelamente, o departa-
mento de marketing fez campanha para que a torcida
definisse qual número gostaria de ver o jogador usar.
Depois de eleger o 9, que até foi vestido na apresen-
tação do novo uniforme rubro-negro, o atleta exigiu
ficar com a número 10, que usava na Itália.

Se tudo serviu para promover Adriano e sua
futura linha de produtos, a estratégia acabou tendo
de ser revista por conta do capricho do jogador. O
caso mostra um pouco da dificuldade em trabalhar o
conceito de um número fixo no uniforme ao longo do
ano, mas revela também o quanto isso pode ser bom
para quem realiza a venda de artigos esportivos.

"A gente tem de entender a numeração fixa
como mais uma característica inserida num contexto

especial, que é o descobrimento das marcas dentro
do negócio têxtil. O Flamengo hoje crê que o acordo
de material é cada vez menos um patrocínio, e sim
muito mais algo focado nas vendas", afirma Ricardo
Hinrichsen, vice-presidente de marketing do clube.

Essa postura de valorização da propriedade
também é vista em outros locais. São Paulo e Co-
rinthians, por exemplo, mantêm a política do número
fixo desde o início. Logo no primeiro ano, por exem-
plo, comemoraram o retorno de vendas da camisa
5, de Lugano, e da 10, de Tevez, respectivamente.

"Naquela época, acontecia muito com os tu-
ristas que vinham ao Morumbi e pediam a camisa
do Lugano. Os outros uniformes até hoje são mais
ou menos equilibrados [nas vendas], exceto o do
Rogério Ceni. Acho que é mais o marketing da em-
balagem, que passa um sentido de organização e
cumpre seu papel institucional do que, necessaria-
mente, um acréscimo de vendas", defende Adalberto
Baptista, diretor de marketing do São Paulo.

Essa linha de raciocínio é bastante-aceita pela
indústria. Fabricantes e lojistas, além de outros diri-
gentes, entendem que o retorno financeiro depende
do crescimento do mercado, que ainda esbarra no
baixo poder aquisitivo da população e na falsificação.
Mesmo assim, eles crêem que a ligação do jogador
com o número pode ajudar na formação de um ídolo,
que é convertido, posteriormente, em faturamento.



"Você consegue fazer bem para as vendas
quando tem ídolos como Ronaldo e Adriano, por
exemplo. Além disso, a numeração fixa também aju-
da na organização da rouparia do clube, já que tudo
é personalizado", afirma Tullio Formicola, diretor de
marketing da Vulcabrás, detentora das marcas Ree-
bok e Olympikus e defensor da fixação dos números.

Sua opinião é reforçada por Eduardo Rosem-
berg, sócio da rede Roxos & Doentes, principal ope-
radora de lojas oficiais de clubes de futebol no país.

"Eu sempre levantei a bandeira da numeração
fixa. Ela cria a identidade com o torcedor, e só não
pegou tanto porque você explora durante um perí-
odo, e não durante a temporada. Mas com isso é
possível desenvolver vários produtos", afirma.

Tradição na Europa e nos Estados Unidos, a
numeração fixa, porém, ainda não convence os clu-
bes do Brasil. Na Série A do Brasileiro, por exem-
plo, só sete das 20 agremiações optam pela camisa
numerada. O "grupo" cresce se Grêmio e Cruzeiro
forem levados em consideração. Ambos optaram por
identificar os seus dois principais atacantes, Máxi
Lopes e Kléber, respectivamente, com a 16 e a 30.

"Paramos de usar em função do custo. Não sei
quem vai para o jogo. Se usamos da 1 a 18, não me
preocupo. O torcedor já faz a ligação dos números
mais conhecidos, então não há prejuízo", diz Antônio
Claret, vice-presidente de marketing do Cruzeiro.

No Grêmio, a visão é um pouco diferente. Para
o clube, o entra-e-sai de jogadores se torna um em-
pecilho para que os números fixos sejam adotados.

"Eu já pedi isso, mas depende do [departamen-
to de] futebol. Eu não sei se agrada a todo mundo.
O que eles dizem é que o jogador vai acabar ficando
pouco tempo, o número de camisas vai crescer muito
e o torcedor pode não reagir bem a isso", diz César
Pacheco, vice-presidente de marketing do clube.

O choque na tradição é um dos principais temo-
res. Durante esses anos, vários abusos foram come-
tidos. Em 2008, por exemplo, o Vasco não usou a 11,
aposentada para Romário, e viu Edmundo vestir a
10. O antigo "dono" do número era Morais, que ado-
tou a camisa 98, numa alusão ao ano em que o time
venceu pela única vez a Copa Libertadores. A salada
de números atrapalhou até mesmo o torcedor.

"Acho que há um limite, e o futebol não pode
sair criando números porque isso nem sempre se
reflete no gosto do torcedor. Mas ao mesmo tempo
em que você tem a limitação, pode ter os números
mágicos. Se você sabe quem está vendendo mais
camisas, e no fim do semestre vê que seu time vai
comemorar uma efeméride, pode usar a ocasião",
diz Marcus Duarte, gestor do marketing do Comitê
Paraolímpico Brasileiro e que era o gerente do de-
partamento no Vasco com o "plano Morais".

Mas outros fatores também interferem. Um de-
les é o receio de quebrar antigas tradições dos clu-
bes, o que sempre dificulta iniciativas de marketing.

"Existem certas ações que você sabe que têm
de passar pelo crivo da diretoria, que não podem fe-
rir as tradições do clube. No Santos, por exemplo, o
lateral-direito está sempre com a 4, e é difícil mudar
isso. Do ponto de vista do marketing seria ótimo uma
alteração, mas não funciona assim", diz Alex Fernan-
des, coordenador de marketing do clube santista.



O outro forte argumento para não adotar a nu-
meração fixa é a efemeridade dos ídolos. Os críticos
dizem que os benefícios do processo não pagam o
custo, já que o entra-e-sai de jogadores é constante.

"O principal problema é que eu não posso ado-
tar, entregar a camisa para os titulares e não traba-
lhar a permanência deles por pelo menos dois anos.
É válido o torcedor enxergar a identidade da camisa
com o ídolo, mas ele tem de ter o ídolo", diz Duarte.

É por isso que as partes envolvidas na fabrica-
ção e venda de uniformes cobram maior comprome-
timento dos clubes em manter as estrelas no Brasil.

"Estamos muito distantes dessa realidade euro-
péia, mas tem muita gente que está fazendo um tra-
balho sério. Acho que a Copa do Mundo no Brasil vai
ser um divisor de águas", defende Tullio Formicola.

Enquanto ela não chega, porém, executivos de
empresas defendem a preservação dos ídolos.

"Se um atleta decola no meio do torneio, dificil-
mente será vendido. Quando acabar o ano já é outra
uniformização. Respeito a posição dos clubes, mas
a numeração fixa ajuda nosso negócio e também o
deles", diz João Augusto Simone, sócio da Fillon, que
detém, entre outras, a marca Lotto no país.

Ronaldo e Adriano podem ser os primeiros a
mostrar um novo caminho, mas com velha receita,
para os clubes no Brasil. O marketing agradece.
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