
Modelo de chuteira usado pelo
atacante Neymar, da marca Nike,
também é artigo raro em
algumas grandes lojas de SP

Clube não admite, mas
nos corredores os santistas
torcem para a Umbro não
cobrir as outras ofertas.

1 Loja
das cinco procuradas
tinha a camisa 11 para vender.

O gol marcado pelo atacante
Neymar contra o Flamengo,pe-
lo Campeonato Brasileiro, ao
passar por quatro marcadores,
foi indicado na última sexta-
feira (18) pela Fifa para concor-
rer ao prêmio de gol mais boni-
to do ano.

O jogador de 19 anos, que es-
tá entre os 23 finalistas à Bola de
Ouro da Fifa de melhor jogador

do mundo de 2011, também con-
correu ao prêmio Ferenk
Puskas em 2010, por um gol
marcado contra o Santo André
no Campeonato Paulista.

Entre os concorrentes do san-
tista, estão os atacantes argenti-
no Lionel Messi e o inglês Way-
ne Rooney, além do meia sérvio
da Inter de Milão Dejan Stanko-
vic. O ganhador do prêmio será
conhecido em 9 de janeiro após
duas fases de votação pela inter-
net no site da Fifa e da revista
France Football. ■ Reuters

31 Dezembro
É até quando vai o contrato
da Umbro com o Alvinegro.

10 milhões
de reais por ano, é o valor
aproximado do contrato.

Os dias da Umbro no Santos
podem estar contados. A em-
presa, parceira do clube há 11
anos, tem contrato até 31 de de-
zembro e com prioridade de re-
novação. No entanto, o Santos
admite conversa com outras
marcas. “Todas as grandes
marcas se interessaram, pois o
Santos está em evidência. A
Umbro não fez nenhuma pro-
posta de renovação até ago-
ra”, disse o gerente de marke-
ting, Armenio Neto.

O atual contrato, firmado
há três anos, fica em torno de
R$ 10 milhões anuais, e é o me-
nor dos grandes de São Paulo.
Procurada, a Umbro não retor-
nou as ligações.

Destaque do time, Neymar
tem produtos ligados ao seu
nome esgotados nas pratelei-
ras. A moda Neymar não se re-
sume ao estilo de cabelo moica-
no adotado pelo jogador e co-
piado por crianças e torcedo-
res também de outros times.
Até mesmo a roupa de traba-
lho do craque é objeto de dese-
jo. Um entusiasmo tão grande
que a produção não supre a de-
manda. A camisa 11 do Santos
está em falta.

“Não temos a camisa do Ney-
mar já faz algumas semanas e
não sabemos quando vamos re-
ceber. Esperamos que chegue
no final de novembro para po-
dermos vender no Natal”, afir-
ma uma vendedora da loja San-
tos Mania, especializada em
produtos do Peixe, no bairro
do Gonzaga, em Santos.

Além desta loja, a reportagem
do Marca Brasil pesquisou em ou-
tras quatro, sendo duas em São
Paulo, no Shopping Bourbon, e
duas na Baixada Santista, uma
delas oficial da Umbro, na Vila

Belmiro. Todas encontram difi-
culdades com o estoque.

“É comum colocarmos os nú-
meros depois, mas também es-
tão em falta as camisas com o es-
paço em branco”, afirma uma
vendedora que pediu anonimato.

Duas das maiores lojas es-
portivas de São Paulo passam
pelo mesmo problema. Segun-
do um vendedor que também
não quis se identificar, a cami-
sa do jogador mais popular do
Brasil esgota quase que no mes-
mo dia do recebimento. A pre-
são sobre o fornecedor é gran-
de. “No final de semana, se ti-
vermos 15 ou 20 peças, elas
acabam. E não adianta pedir,
pois só chega mais quando a
fornecedora (a Umbro) resol-
ve mandar”, ressalta.

A camisa número 11 de Ney-
mar só foi encontrada na Um-
bro Store, que fica na própria
Vila Belmiro. Porém, a loja ofi-
cial do Santos também passa

por o problema de vez em
quando. “Hoje, nós temos a nú-
mero 11. Mas já faltou, porque
é uma camisa que vende bas-
tante”, afirma a vendedora
Bruno Oliveira.

Neymar é o garato propagan-
da do momento e seus hábitos
arregimentam milhares de se-
guidores. Alguns de seus patro-
cinadores, porém, não pare-
cem preparados para tanta pro-
cura dos consumidores. Ou-
tros produtos oficiais do cra-
que também somem das prate-
leiras. A chuteira Nike, mode-
lo Mercúrio, que o Joia usa, es-
tá em falta. “Só temos de adul-
to. Da molecada, é preciso en-
trar em uma lista de espera, e
mesmo assim quando chegam,
na base de 50 pares, eles não
dão conta de tamanha deman-
da”, afirma um vendedor no
Bourbon. ■

●

11 anos
Dura a relação entre o
Santos e a fornecedora.

Fernando Prandi
fernando.prandi@marcabrasil.com

3 anos
atrás foi firmado o último
compromisso entre as partes.

●

R$ 180
É quanto custa uma camisa
oficial de jogo do Peixe.

PETRÓLEO

Technip e Odebrecht vencem contrato para
operar navio de instalação da Petrobras

1

Atacante santista concorre,
na internet, ao prêmio Ferenk
Puskas com craques da Europa

Douglas Aby Saber/O Dia

2

Gustavo Graf/Bloomberg

CONCESSÕES

OHL obtémempréstimo de R$ 780,8 milhões
com BNDES para reformar rodovias

Neymar e o gol mais bonito

Renovação
de patrocínio
da Umbro com
o Santos ainda
sem definição

A joint-venture entre a francesa Technip e a brasileira Odebrecht
venceu um contrato de US$ 1 bilhão da Petrobras pelo frete e operação
de dois navios de instalação de tubulações por cinco anos. O contrato,
que tem a opção de cinco anos adicionais, cobre a ligação de poços
submarinos na costa brasileira que têm até 2,5 mil metros de
profundidade.

O conselho de administração da OHL aprovou empréstimo de R$ 780,8
milhões captado com o BNDES. O financiamento foi concedido à
Autopista Fluminense, subsidiária da companhia responsável pela
concessão do trecho da rodovia BR-101 entre Niterói (RJ) e a divisa com
o Espírito Santo Os recursos serão usados para reformas e manutenção
da estrada, além da construção de postos de pesagem.

Camisas de
Neymar esgotam
nas prateleiras

O jogador de 19 anos
também concorreu
ao prêmio Ferenk
Puskas em 2010,
por um gol
marcado contra
o Santo André, no
Campeonato Paulista

Time admite conversas com outras marcas

Indefiniçãohápouco
maisdeummêspara

ofimdocontrato
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 21 nov. 2011, Primeiro Caderno, p. 25.
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