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Marcas se antecipam e retratam futebol em tênis e chuteiras 
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Conforme a Copa do Mundo 2010, na África do Sul, se aproxima, datada para 11 de junho, 
marcas esportivas já lançam produtos que remetem ao grandioso evento futebolístico. A 
seguir, confira novidades que servirão como ponte dos gramados para as ruas ao longo do 
próximo ano: 
 
Até jogador virou modelo durante o desfile da coleção de verão 2011 da Y-3. Juntamente com 
Yohji Yamamoto, estilista da marca, Zinedine Zidane, ex-jogador da seleção francesa, subiu à 
passarela, que foi palco para roupas repletas de referências à Copa do Mundo.  
 
Países como Japão, África do Sul, Alemanha e Argentina ganharam destaque nas camisetas, 
através de estampas de bandeiras e brasões. Além das roupas, um tênis que mistura as cores 
da bandeira alemã com dourado chamou atenção. Vale lembrar que estas são algumas das 
seleções patrocinadas pelo grupo Adidas, do qual a Y-3 faz parte (fotos 1 a 6).  
 
Nike também aproveita o momento para fazer valer seus patrocínios milionários de seleções. 
Uma releitura do modelo “Dunk High”, de cano alto e proposta bastante urbana, recebeu o 
icônico tom de laranja da camiseta da seleção holandesa, juntamente com azul e branco, cores 
também presentes no uniforme (foto 7). 
 
Já a Puma encontra espaço para passado e futuro em seus lançamentos de calçados. 
Relançado em duas versões, “Clydes” é inspirado no modelo ostentado por Pelé na Copa de 
1970. Com visual retrô, o solado do calçado ganhou aspecto desgastado em algumas partes 
laterais (fotos 8 e 9).  
 
Reconhecido pelas pinturas de afro-americanos contemporâneos em poses históricas, o artista 
Kehinde Wiley desenhou uma chuteira “futurística” a pedido da Puma. Em preto e amarelo, o 
calçado se destaca pelas borboletas estampadas na lingueta e na lateral (foto 10).  
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