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Apesar de ter quase 100 anos de existência, a Umbro – tradicional marca inglesa focada no 
universo do futebol – foi perdendo força ao longo dos anos. Com o enfraquecimento da brand, 
a então rival Nike adquiriu há três anos a Umbro por US$ 582 milhões. A partir desse 
movimento, a marca se reinventou e tornou-se mais ousada no universo da comunicação. De 
acordo com Sylvio Teixeira, diretor da Umbro Brasil, a marca tem a estratégia de se 
aproximar cada vez mais dos jovens e adolescentes no País e realizar ações de marketing que 
permitam ir além “do lugar-comum” do universo do esporte.  
 
A partir de qual ano a Umbro iniciou as suas operações no Brasil? 
 
A marca inglesa Umbro está no País desde 1985. Nesse período, na década de 80, foi uma 
marca bastante forte. Mas o que é relevante enfatizar é que a Umbro se modificou. Com a 
compra pela Nike há três anos, a marca passou a ter uma dimensão diferente. A Nike  tem 
uma metodologia de operação  de exposição de marca. E a Umbro foi morrendo ao longo dos 
anos. Com a oportunidade da compra pela Nike, uma das principais atividades que a gente  
tem feito é revitalizar a marca. A Umbro tem história e tem propriedade no segmento em que 
atua: o futebol. E hoje, o Brasil ocupa um papel importantíssimo nessa revitalização. Isso pelo 
País ser uma região de grande afinidade com os esportes,  além de ser a bola da vez com 
eventos grandiosos como a Copa do Mundo, em 2014, e as Olimpíadas, em 2016. Nesse 
sentido, o Brasil tem um contexto econômico importante para a Umbro. Há um ano, portanto, 
estamos realizando diversas atividades bem diferentes do que a marca fazia no passado como 
competições entre escolas, e participar de iniciativas que aproximem a marca do público 
jovem. Com esse processo, o único fator mantido pela Umbro é o seu DNA de pertencer ao 
universo de futebol. E a Nike mantém isso. A Umbro foi uma das pioneiras a lançar a roupa 
casual nesse universo, por exemplo. Na década de 30, a marca foi ousada em investir em 
vestuário além das fronteiras do esporte.  
 
Mas por que a Umbro perdeu força no mercado mundial? 
 
O que houve foi que as outras marcas competidoras da Umbro se fortaleceram. A Nike e 
Adidas, por exemplo, têm projeções em vários outros esportes. Portanto, obtiveram mais 
ganho de escala no mercado por participarem de várias modalidades. A Umbro não fez esse 
movimento. A marca sempre continuou restrita ao futebol e foi perdendo fôlego. Naquele 
momento não havia espaço para competir com essas gigantes que, inclusive, sabiam  conduzir 
o mar-keting com grande habilidade. O mercado ficou muito competitivo para a Umbro que 



quase faliu. Foi aí que a Nike adquiriu a marca. Agora, um fato interessante é que o futebol é 
uma oportunidade única para todas as marcas. O esporte movimenta US$ 8 bilhões no mundo 
e tem a oportunidade de juntar inúmeras culturas. Hoje está claro para todas as marcas o 
quanto o futebol pode ser objeto de comunicação. Tanto é que a Nike nomeou a Umbro como 
ícone desse segmento.  
 
Desde a aquisição, o que mudou na comunicação da Umbro? 
 
A Umbro tem, agora, o objetivo de fazer a sua comunicação de maneira não usual. A união 
com a música, arte e fatores contemporâneos são os alicerces da marca atualmente. A gente 
aprendeu a fazer lançamentos diferentes. Como somos patrocinadores do Atlético Paranaense, 
fizemos neste ano o lançamento dos uniformes do time de forma diferenciada, unimos a arte 
com o esporte.  Em evento na Arena da Baixada, estádio do Clube, fizemos referência ao 
escritor Nelson Rodrigues, já que ele foi personagem importante no contexto do futebol. Além 
disso, Curitiba é uma capital com grande força cultural. Foi uma ação pertinente. Antes, a 
Umbro realizava lançamentos de uniformes “com cara de futebol”. Os nossos próximos 
lançamentos seguirão esse contexto de aliar cultura e inovação. Em maio deste ano, antes da 
Copa da Mundo, também desenvolvemos campanha inspirada em uma ação da Umbro da 
década de 60. Chamamos designers de sete países que, desde aquele momento, haviam 
ganhado a Copa do Mundo (Brasil, Argentina, Uruguai, França, Alemanha, Inglaterra e Itália) 
para repaginar o escudo das Seleções de seu países. Modelos importantes e que têm ligação 
com o futebol vestiram os uniformes. Aqui no Brasil foi a Susana Werner. Nossa meta é  
explorar o conceito de que a Umbro é a marca da cultura moderna do futebol. O que fica da 
Umbro do passado são as qualidades e essência da marca. E Umbro é uma brand quase 
centenária e que ajudou o futebol a ser um ícone na Inglaterra. Vamos manter esse DNA com 
a proposta de nos comunicarmos com jovens e adolescentes estando, sempre, no segmento do 
futebol. 
 
Além do Atlético Paranaense, quais ações de patrocínio a Umbro realiza? 
 
Também patrocinamos há 11 anos o Santos Futebol Clube. Atualmente, o contrato com o time 
é vigente até o final de 2011. Já com o Atlético Paranaense o contrato vai até 2014. Também 
patrocinamos o jogador Falcão, que fica conosco até 2013. 
 
O público-alvo da Umbro é, portanto, o jovem? 
 
Sim, este é o público prioritário da Umbro, jovens na faixa etária entre 14 e 20 anos. Temos o 
objetivo de promover campanhas e ações destinadas a esse público. Mas isso não quer dizer 
que não atinjamos pessoas mais velhas. A marca Umbro é envelhecida e já reconhecida entre 
o público de mais idade. Então, hoje, vamos focar no marketing para o jovem e adolescente. 
 
Qual o principal canal de comercialização dos produtos da Umbro? 
 
Estamos em cerca de 10 mil PDVs no Brasil. Na internet estamos no site dos grandes 
varejistas que comercializam nossos produtos como Netshoes e Centauro, por exemplo. Temos 
mais de dois mil itens em nosso portfólio. Vendemos calçados, acessórios e confecções. 
Embora a Umbro seja uma marca masculina também temos soluções para o público feminino. 
Acreditamos que, no futuro, também possamos crescer mais a marca entre as mulheres. A 
Umbro tem duas frentes importantes: a de fazer sempre o melhor para o atleta do futebol e 
também continuar investindo na moda casual. Atualmente, este segmento já representa 5% 
do nosso faturamento. É um dado representativo. Em quatro anos essa linha vai estar 
representada significativamente na estratégia da marca.   
 
De que maneira o Brasil está representado no negócio da Umbro? 
 
O Brasil é muito importante. Fora do Reino Unido, que é a “casa” da marca, a França, China e 
Brasil são três regiões de destaque. A Umbro está presente em 160 países. É uma marca 
globalizada. Mas o Brasil é realmente a bola da vez. Os holofotes estarão virados para cá. 



Teremos a Copa do Mundo, em 2014, e as Olimpíadas dois anos depois. Até 2014 temos muita 
coisa para solidificar.  
 
Quanto a Umbro fatura no Brasil? 
 
Nós não abrimos esses dados. Mas até agora crescemos 30% em relação ao ano passado. 
Temos a meta de ter um crescimento de 25% ao ano em faturamento. Este ano a marca foi 
muito feliz. Em relação à comunicação, 13% do nosso faturamento é destinado a ações de 
marketing.  
 
O evento Copa incrementou a receita de vocês? 
 
Sim, tivemos oportunidade de mexer mais com a marca. É interessante porque o público 
presta mais atenção no esporte, mas ao mesmo tempo também aumenta competitividade. 
Ainda assim a Copa incrementa as vendas, sim. Mas os bons resultados que obtivemos em 
2010 também dizem respeito à iniciativa de revigorar a marca Umbro, estratégia que 
começamos a estruturar com mais força no ano passado.  Melhoramos o nosso atendimento e 
também incrementamos o nosso portfólio de produtos. Hoje, nossos itens têm mais cores, o 
que permite uma maior amplitude no mercado. 
 
O que vocês estão planejando para Copa e Olimpíadas? 
 
Vamos ter atividades, mas que ao meu ver são ações obrigatórias. Lançaremos coleções que 
remetem ao tema, faremos eventos e nos comunicaremos de maneira massiva com os jovens.  
 
Quais atividades a Umbro realiza hoje nas escolas? 
 
Hoje a Umbro tem a expectativa de ver a marca associada a clubes de futebol e a atletas. 
Vamos continuar fazendo isso. Porém, pela primeira vez estamos fazendo uma atividade de 
contatar 16 escolas da capital paulista, ABC e São José dos Campos. São campeonatos entre 
colégios mas que consistem em jogos de futebol com trio de jogadores. A iniciativa se chama 
Copa Umbro Futsal 3 vs 3. Pretendemos expandir a competição nacionalmente com o objetivo 
de transformá-la em uma febre pelo Brasil. Essa ação tem a ver com a proposta da marca em 
estar conectada com o público jovem e adolescente. Isso nos dará retornos interessantes para 
a marca nesse sentido.    
 
Quais canais a Umbro utiliza para se comunicar com esse público? 
 
O online é uma das plataformas que utilizamos massivamente. O jovem está lá e nos 
comunicamos muito com ele pela web. Além disso, também queremos inovar. De repente, 
promover um concerto de rock, por exemplo. Isso não seria “loucura” da Umbro fazer 
futuramente com os adolescentes. Outra novidade é a volta do New York Cosmos, anunciada 
neste ano pelo Pelé. A Umbro é patrocinadora do material esportivo do Clube. No Brasil, em 
2011, haverá uma grande festa do Cosmos. Será uma superoportunidade que a Umbro terá no 
ano que vem. Ainda não sabemos ao certo como o evento será realizado. Mas no primeiro 
semestre de 2011 teremos campanha e uma coleção específica. Internacionalmente, nossas 
campanhas são criadas pela agência Anomaly. No Brasil, temos a M360. 
 
Fonte: Propmark, São Paulo, 29 nov. 2010, p. 4.  


