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Futebol arte nas  
ruas de São Paulo

A antiga sede do Detran 
de São Paulo, na região do 
Ibirapuera (que está sendo 
reformada para abrigar a 
nova sede do Museu de Arte 
Contemporânea da Univer-
sidade de São Paulo), será 
palco de uma ação inusitada. 

A parede de 18 x 30 metros 
do prédio servirá de tela para 
a transmissão de imagens em 
3D através de uma tecnolo-
gia especial de mapea-
mento, que se utiliza da 
arquitetura do local para 
o desenvolvimento das 
animações. 

Batizado de Futebol 
Arte, o projeto está sendo 
oferecido para a cidade com 
o patrocínio da TVA e do 
canal SporTV e apoio da 

Prefeitura. Mais do que entreter 
e mostrar uma tecnologia de 
ponta (assista o vídeo no canal 
multimídia do mmonline), o 
objetivo é presentear a capital 
paulista e apresentá-la como a 
sede da Copa de 2014, garante 
Romulo Groisman, sócio-diretor 

da Biruta Mídias Mira-
bolantes, realizadora 
da iniciativa. 

Das 18h às 22h, 
pedestres e moto-
ristas poderão visu-
alizar conteúdos em 
3D que tratam de 
futebol, da capital 
paulista como uma 
das sedes da próxi-
ma Copa e também 
destacando que 
aquele prédio futu-
ramente sediará o 
MAC. Além disso, no 
modo tradicional a 
projeção transmitirá 
lances dos jogos da 

Copa na África e programas 
sobre a história do Mundial de 
Futebol. A ação prossegue até 
29 de junho. (BL)

Projeção em 3D no prédio do Detran: 
nova tecnologia

Em tempo de futebol globa-
lizado e contratos milionários, 
com fabricantes de material 
esportivo disputando o espaço 
nos uniformes, chuteiras e lu-
vas de craques (e até de pernas 
de pau), é difícil imaginar uma 
relação de camaradagem entre 
empresas e seleções, baseada 
apenas na simpatia e na ami-
zade. Mas era mais ou menos 
assim que acontecia até a Fifa 
permitir que os fabricantes 
estampassem suas 
marcas nas camisas 
dos selecionados, 
em meados  dos 
anos 70.

A época de ouro 
do futebol canari-
nho, com os títulos 
de 1958, 1962 e 
1970, antecedeu 
essa nova era, e 
enseja uma disputa 
entre duas mar-
cas pela primazia 
de ter fornecido as 
amarelinhas para o 
escrete nacional. 
A dividida é entre 
a brasileira Ath-
leta, fundada em 
1935 e que voltou 
à ativa neste ano 
pelas mãos da The 
Brand´s Company 
(TBC), e a Umbro, 
tradicional marca 
inglesa comprada 
há alguns anos pela 
gigante norte-ame-
ricana Nike.

Francisco Ma-
chado, atual dire-
tor de marketing 
da marca no Brasil, 
afirma que antes da 
Copa de 1974 não era permi-
tida a exibição de marcas nas 
camisas das seleções. Mesmo 
assim, a Umbro já apostava no 
relacionamento com os prin-
cipais selecionados do mundo 
para se posicionar como marca 
importante no futebol. O ápice 
foi na Copa de 1966, quando 
a Umbro vestiu 13 seleções, 
inclusive o Brasil, garante o 
executivo. 

“Não havia patrocínio no 
sentido formal. Nosso papel 
era fornecer material de última 
geração para treinos e jogos”, 
diz Machado, reafirmando que 

Anúncio comemorativo do tricampeonato em 1970

Dividida internacional
as seleções brasileiras de 1958 
até 1970 receberam uniformes 
da marca. Em 1994, no entanto, 
a relação foi formal e durou até a 
Olimpíada de 1996. Recentemen-
te a Umbro lançou camisas retrô 
lembrando esses modelos.

Para Antonio Bulgarelli, 
herdeiro da marca Athleta, 
não há dúvida. “Entre 1954 e 
1977 fornecemos os uniformes 
de treino e jogo para a seleção 
brasileira. Outra marca pode 

ter dado camisas para a CBD 
(Confederação Brasileira de 
Desportos)? Pode. Mas a marca 
oficial era a Athleta. Meu pai 
(Giuseppe Carlo Bulgarelli), 
meu avô (Antonio Pádua de 
Oliveira, fundador da Malharia 
Santa Isabel, dona da Athleta) 
e meu tio (Plínio Figueiredo 
Cunha) falavam diretamente 
com o Havelange (João, antigo 
presidente da CBD). Joga-
dores e dirigentes da época 
podem confirmar”, afirma.

Parceira de clubes como 
Atlético Mineiro, Corinthians, 
Flamengo, Internacional, Pal-

meiras, Santos e São Paulo nos 
anos 60 e 70, a empresa tinha 
bom relacionamento com diri-
gentes e jogadores, e as visitas 
de craques como Pelé, Rivelino, 
Carlos Alberto Torres e Tos-
tão à fábrica da Rua Siqueira 
Bueno, no bairro paulistano do 
Belenzinho, eram frequentes. 
De tão próximos, os atletas até 
emprestavam a imagem para 
campanhas publicitárias da 
companhia sem cobrar cachê, 

algo inimaginável 
atualmente.

Procurada ,  a 
Confederação Bra-
s i le ira  de Fute-
bol (CBF) não se 
pronuncia sobre o 
assunto, alegando 
que o imbróglio foi 
assunto da Confe-
deração Brasileira 
de Desportos, ex-
tinta em 1979 e que 
cuidava tanto do 
futebol quanto dos 
esportes olímpicos. 
Nos bastidores, no 
entanto, há quem 
garanta que era op-
ção dos jogadores 
usar o material ofe-
recido por ambas as 
empresas. “Havia 
jogos com jogado-
res usando os dois 
uniformes”, revela 
ex-funcionário da 
CBF que prefere 
não se identificar.

M a c h a d o  d i z 
que não existe ne-
nhuma intenção em 
contestar a relação 
da Athleta com a 
CDB ou mesmo de 

criar polêmica. “Não havia 
remuneração, era uma relação 
informal. Era a forma que tí-
nhamos para mostrar ao mer-
cado a evolução tecnológica 
de nossos produtos, mais leves 
que os demais”, explica. 

Diferente de 1966, a Umbro 
desembarca na África do Sul 
como coadjuvante, vestindo 
apenas a seleção inglesa. Adi-
das e Nike fornecerão unifor-
mes para 21 dos 32 times. Já 
a Athleta ainda não voltou a 
patrocinar equipes, embora 
isso esteja nos seus planos.

Fernando Murad e Robert Galbraith

e copatrocínio da Bacardi. O 
local inicia suas atividades nesta 
terça, 15, e permanece montado 
até 11 de julho. Os jogos serão 
transmitidos em um painel de 
LED de 150 metros quadrados 
e depois das partidas haverá 
shows musicais. Para Priscila 
Pádua, gerente de marketing da 
Bacardi, eventos como esse são 
uma grande oportunidade para o 
lançamento de novos produtos. 

Mesmo que o Brasil seja eli-
minado ainda na primeira fase, 
as atividades prosseguirão até o 
fim da Copa, garante Marcio Mi-
lani, diretor da E+ Comunicação 
Integrada, agência que organiza o 
evento. Os ingressos custam R$ 
100 (pista) e R$ 250 (camarote) 

e a expectativa é receber sete mil 
pessoas a cada jogo.  A primeira 
edição do Parque da Copa acon-
teceu em 2006 em um formato 
parecido e recebeu o nome de 
Vila da Copa, porém com outra 
organização e patrocinadores.

Já o Gol Music Stadium, que 
seria realizado no Velódromo 
da Universidade de São Paulo, 
não acontecerá. De acordo com 
Fernando Figueiredo, presidente 
da Bullet, idealizadora da iniciati-
va, ela foi inviabilizada por conta 
de conflitos de patrocínio. O Arena 
da Bola, anunciado pela agência 
360º Comunicação no Golden Hall 
do WTC, também não vai mais 
acontecer. A agência não quis se 
pronunciar sobre o assunto. 

Confira a demonstração da  
projeção Futebol Arte

1. No browser do seu celular, acesse o       
site www.phdmobi.com

2. Faça o download 
do leitor de tags

3. Abra o aplicativo e 
use a câmera

4. Mire ou fotografe 
esta imagem

5. Assista ao vídeo
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