


Patrocinadora oficial da Copa do Mundo da África e empresa a vestir o maior 

número de seleções neste torneio, 12 no total, a Adidas criou um conceito 

que assegura que todos os jogadores compartilhem de um modelo com 

design comum, mas com escolhas próprias de ajuste e tecnologia que variam 

de acordo com o tecido (um para melhor ajuste no corpo, outra para facilitar 

transpiração e, por último, um com sistema de compressão). No total, cada 

atleta pode fazer 22 combinações sem que haja repetição. 

O critério é semelhante ao usado pela Umbro. O novo conceito da marca 

inglesa, que engloba desempenho, estilo e elegância, foi levado ao extremo 

na elaboração do material esportivo de sua seleção símbolo, a da Inglaterra. 

Com o mote "Tailored by England" (em português, feito sob medida pela 

Inglaterra), o uniforme que circulará pelos campos africanos foi feito sob 

medida para cada craque do time - assim como se faz ao escolher um terno 

- e contou com o auxílio de um dos mais aclamados alfaiates de Londres, 

Charlie Allen. 

PASSADO E PRESENTE 

As constantes alterações sofridas 

pelas camisas das seleções podem 

ser ilustradas pelo número de 

equipes que jogam hoje com 

uniformes semelhantes aos usados 

na primeira Copa do Mundo. 

Das 13 equipes que disputaram a 

primeira edição do torneio, apenas 

França, Uruguai, Bélgica e Estados 

Unidos preservam em suas camisas 

características semelhantes às usadas 

naquele período. 

Foram muitas as influências que 

determinaram o design das camisas 

até que elas se tornassem como as 

conhecemos hoje. Esse processo 

evolutivo, que sofreu interferências 

políticas, culturais e tecnológicas, 

entre outras, foi iniciado em 1934, 

durante a segunda Copa" do Mundo, 

na Itália. Nela, pela primeira vez 

na história do torneio, algumas 

seleções usaram símbolos nacionais 

como tema para suas camisas -

antes, a inspiração vinha quase 

que exclusivamente das cores das 

bandeiras de cada país. 

A Itália iniciou este movimento ao 

jogar o mundial de azul, cor oficial 

da Casa de Savoia, que governou a 

região por longo período. A escolha 

batizou para sempre a seleção 

italiana como Azurra, que significa 

azul em italiano, deu sorte ao pais, 

que se sagrou campeão, e até hoje 

acompanha a seleção. 

Na mesma Copa, a Alemanha usou 

seu uniforme para fazer propaganda 

do nazismo. No lado direito da 

camisa preta e branca, que sempre 

levou as cores de sua federação 

nacional de futebol, havia uma 

estampa com uma águia e uma 

suástica. Felizmente, o símbolo 

abandonou a camiseta alemã, mas a 

combinação de cores é a marca da 

Alemanha até hoje. 

Exemplo semelhante aconteceu 

quatro anos mais tarde, na França, 

quando a seleção italiana entrou em 

campo com seu segundo uniforme, 

todo preto, para promover o 

fascismo, regime político ditatorial 

comandado por Benito Mussolini. 

Após fazer a saudação fascista, 

os italianos acabaram vaiados por 

quem assistia ao jogo, dando sinais 

da divisão política na sociedade 

naquele momento. 

Camisas da Alemanha com 
símbolo do nazismo da COPA 
1934 (dir.)e 1938 (esq.). 
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NOVA ERA 
A Segunda Guerra Mundial fez com que o próximo 

mundial só fosse disputado em 1950, no Brasil. A 

retomada trouxe várias novidades, como a numeração 

nas camisas e a melhoria no tecido de algodão, que mais 

leve e barato estimulava a criação de uniformes com cores 

diversificadas. Mas esta Copa ficaria marcada mesmo 

pela fatídica derrota para o Uruguai, em pleno estádio do 

Maracanã, que levaria a seleção brasileira a abandonar 

para sempre a tradicional camisa branca, rotulada como 

azarada. 

"Após a derrota na Copa de 50, o Brasil resolveu 

aposentar sua camisa. A CBD (Confederação Brasileira 

de Desportos, hoje CBF) iniciou então um concurso 

convidando qualquer pessoa a criar o novo uniforme 

da seleção com as cores da bandeira do país. O gaúcho 

Aldyr Garcia Schlee, aos 19 anos, então estudante de 

jornalismo, venceu o concurso ao apresentar a camisa 

amarela com gola verde, o calção azul e as meias 

brancas", revela Rodolfo Rodrigues, jornalista e co-autor 

do livro A História das camisas de todos os jogos das 

Copas do Mundo. 

A partir da Copa de 1974, a principal alteração nas 

camisas foi o uso do logo dos fornecedores de material 

esportivo no lado direito, assim como acontece 

atualmente. A exposição dos fabricantes acabou sendo 

determinante para a evolução das camisas, como pôde 

ser visto oito anos mais tarde, com a criação de um novo 

material, fruto de pesquisas na área. 

"No início, as camisas eram feitas de algodão grosso e 

quente. Os tecidos eram caros e a cor que predominava 

era a branca, pois camisas coloridas quase sempre 

desbotavam. Esse tipo de material foi usado praticamente 

até 1978. Em 1982, os uniformes entraram em uma nova 

Era. O tecido das camisas passou a ser feito em poliéster 

mesclado com algodão, mais leve, brilhante e maleável. 

A entrada dessa fibra permitiu que as seleções criassem 

modelos mais elaborados, com linhas e detalhes até 

então nunca usados em mundiais", explica Rodrigues. 

Em 1994, na Copa dos Estados Unidos, as camisas já 

eram 100% sintéticas e tinham traços mais arrojados. 

As mais chamativas eram as da Colômbia, dos Estados 

Unidos e do Brasil, que tinham como semelhança o 

brilho acentuado, o uso de marcas d água e estampas 

chamativas. 

Entre 1998 e 2006, ano do último mundial, o que mais se 

viu foram uniformes tradicionalistas e pouco inovadores. 

Com poucas exceções, os fornecedores de materiais 

esportivos padronizaram a criação das camisas. Em 2002, 

a única a sair dos limites da "mesmice" foi a seleção de 

Camarões, que usou camisas sem mangas, como regatas. 

A ousadia dos camaroneses acabou reprovada pela Fifa, 

mas eles acabaram dando sua contribuição para esta rica 

e curiosa história das camisas das Copas do Mundo. 



DESENVOLVIMENTO 
A inspiração histórica e a 

tecnologia sempre estiveram 

muito presentes na confecção das 

camisas das seleções de todo o 

mundo. O resgate de momentos 

marcantes reforça o simbolismo 

nos uniformes e as inovações nos 

materiais se apoiam na busca 

pela performance. Essa mistura 

poderosa, que embala até mesmo 

a moda casual, consome muitos 

anos de pesquisas, ideias e 

investimentos. 

Segundo Marília Ramos, gerente 

de produto da Umbro, cada 

camisa demora, em média, dois 

anos até ficar pronta. "Cada marca 

esportiva cria uma tendência 

própria, uma identidade visual 

para ser reconhecida pelos seus 

consumidores. Esses elementos 

são oferecidos através de uma 

série de opções de desenhos para 

serem aprovados pelos clubes 

ou seleções. Após a aprovação 

dos mesmos, geralmente são 

solicitados pequenos ajustes, 

como suavizações de detalhes, 

eliminações de elementos, entre 

outros, sempre seguindo a cultura, 

peculiaridade e superstição de 

cada país", conta. 

Já a Adidas norteia o 

desenvolvimento de suas camisas 

analisando aspectos específicos. 

"Estudamos quatro pontos 

principais antes de iniciarmos 

qualquer projeto: o consumidor, 

seus desejos e identificação; as 

regras das federações nacionais 

e internacionais; as pesquisas em 

laboratórios, que dão o caráter 

inovador e tecnológico ao projeto; 

e as tendências de mercado", 

afirma Daniel Schimid, gerente de 

futebol da Adidas do Brasil. 

Recurso semelhante é usado 

pela Nike para definir como será 

cada camisa. "Primeiro vem a 

inspiração, definida a partir de 

pesquisas com consumidores, 

entrevistas com formadores 

de opinião, pesquisa em arte 

e cultura do país, etc. Depois 

passamos para a fase das 

primeiras propostas de desenho, 

que são discutidas internamente 

até chegarmos ao modelo final. 

É necessário trabalhar com 

antecedência para dar tempo de 

fazer tudo isso. Prova disso é que 

nossa equipe de designers já está 

com a cabeça nas Olimpíadas de 

2012 e na Copa do Mundo de 

2014", afirma Tiago Pinto, diretor 

de marketing da Nike do Brasil. 

DECIFRANDO CAMISAS 
Os designs das camisas das 

seleções escondem muitas 

informações interessantes. Por 

trás de cada estampa, cada 

escolha de cor, cada figura ou 

mensagem escrita, está um 

minucioso estudo que busca 

criar um vínculo emocional mais 

estreito com o público. Decodificar 

estas mensagens acaba sendo um 

passeio pela história do futebol, 

revela pontos sobre o trabalho 

dos designers que trabalham 

nessa área e demonstra como o 

marketing usa destes elementos 

para promover seus produtos. 

A camisa do Brasil é um dos 

inúmeros exemplos de como 

o estilo retro tornou-se uma 

característica forte nos uniformes 

da Copa de 2010. Basta olhar mais 

atentamente para a "amarelinha" 

deste ano para notar 

semelhanças com um 

modelo já conhecido. 

Fabricada pela Nike, ela 

possui gola careca em 

cor verde que remete à 

famosa camisa que o 

Brasil usou na conquista 

do tricampeonato 

mundial no México, 

durante a Copa de 1970. Além de 

serem feitas de poliéster reciclado 

- cada camisa consome oito 

garrafas PET -, na parte posterior 

da gola há a mensagem: "Nascido 

para jogar". 

Time brasileiro na Copa de 70, 
inspiração para o uniforme deste ano. 



A tecnologia presente no tecido da camisa brasileira 

será usada também na vestimenta das seleções da 

Holanda, Estados Unidos, Coreia do Sul, Austrália, 

Nova Zelândia, Sérvia, Eslovénia e Portugal. Esta 

última ganhou uniforme com mensagens que evocam 

a cultura portuguesa. O novo uniforme principal é 

todo vermelho com uma faixa verde pinho no peito, 

que remete às cores da bandeira nacional. Além disso, 

os números nas costas foram projetados para ecoar 

a arquitetura local. Por fim, na gola da camisa há a 

inscrição em verde "La Cruz da Cristo", em alusão 

à cruz católica que o explorador Vasco da Gama 

ostentava nas velas de seus navios. 

A camisa da seleção da Inglaterra, desenvolvida pela 

Umbro, traz traços mais discretos dessa herança 

histórica, mas os combina com um conceito moderno, 

o da alfaiataria. A nova coleção foi desenvolvida 

em um sistema de colaboração entre um renomado 

alfaiate de Londres, Charlie Allen, um especialista em 

design de roupas esportivas que avaliou inclusive a 

biodinâmica corporal dos uniformes, Aitor Throup, 

e supervisão do designer da marca, David Blanch. 

O objetivo do traje, que ainda resgata as linhas 

do uniforme usado na Copa de 1966, quando a 

seleção inglesa sagrou-se campeã, é dar às peças a 

capacidade de responder mais adequadamente aos 

movimentos específicos do corpo de cada jogador. 

Para promover o lançamento, a marca inglesa ainda 

criou ações especiais, como a apresentação da camisa 

em um show da banda inglesa Kasabian, em Paris, 

na casa dos principais rivais dos ingleses. "É através 

de iniciativas diferentes como esta que mostramos 

o valor histórico do produto e fazemos com que o 

consumidor deseje a camisa pelo que ela significa. 

Na mesma linha, acabamos de lançar uma coleção 

em homenagem aos sete países que já conquistaram 

a Copa do Mundo. São releituras de cada conquista 

feitas por artistas plásticos de cada país campeão", diz 

Flávia Perez, gerente de marketing da Umbro. 



Fornecedora de materiais esportivos 

para Alemanha, Argentina, África do 

Sul, Dinamarca, Eslováquia, Espanha, 

França, Grécia, Japão, México Nigéria 

e Paraguai, a Adidas também foi 

buscar na história a inspiração para a 

criação das camisas que participarão 

desta Copa. 

O novo uniforme da Argentina é 

feito com um material de malha 

especial, semelhante ao tecido 

da camisa do título mundial de 

1986, porém com tecnologias que 

melhoram a circulação do ar e da 

umidade. O modelo ainda conta 

com o escudo da AFA (Associação de 

Futebol Argentino) igual ao utilizado 

no mesmo ano, e emblema nacional 

da Argentina, o símbolo do "Sol de 

Maio", exibido próximo à gola, na 

parte de trás da camisa. 

Já a nova camisa da Alemanha possui 

onze listras verticais - três delas com 

as cores da bandeira nacional e oito 

quase imperceptíveis - ao fundo 

do distintivo em homenagem aos 

onze jogadores de cada um dos 

times que garantiram os títulos da 

seleção em 1954, 1974 e 1990. Já a 

camisa do México faz alusão à rica 

herança cultural do país. O uniforme 

homenageia os guerreiros do povo 

asteca, simbolizados por uma águia, 

que representa coragem, orgulho e 

determinação, e por marcas d agua 

em forma de pirâmide espalhadas 

pela camisa. 

"As camisas ganharam um 

simbolismo maior com o tempo. Na 

primeira Copa, em 1930, o futebol 

ainda estava começando a entrar no 

gosto popular. Não era o principal 

esporte em nenhum lugar do 

mundo. Hoje é diferente. O esporte 

mexe com multidões e a camisa 

passou a ser um manto sagrado. 

Este ano, as camisas voltaram a 

ser mais personalizadas", conclui 

Rodolfo Rodrigues, jornalista e co-

autor do livro A História das camisas 

de todos os jogos das Copas do 

Mundo. 

Text Box
Fonte: Abcdesign, Curitiba, n. 32, p. 31-36, jun./jul./ago. 2010.




