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Se tem torcedor disposto a
atravessar o globo para ver o time
ser campeão, tem torcedora que
paga qualquer preço para ter 9 0 %
do seu guarda-roupa preenchido

milhões. Os que encabeçaram a lista

rumo ao mundial, fica atenta

foram o inglês Manchester United,

aos lançamentos das camisas do

com 1.4 milhões, empatado com o

Corinthians e investe desde

espanhol Real Madrid, pela Adidas.

R$ 89 até R$ 220 para isso. Essa

é

com o preto e branco oficial do

despedir da equipe que embarcava

é a média de preço das oficiais a
venda na loja virtual do alvinegro.

uma empresária e representante

As mais caras ficam por conta

comercial de 21 anos, residente

daquelas com ó nome do jogador

na cidade de Guarulhos, região

estampado na camisa.

e

ar
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clube. O nome dela é Maysa Amaral,

st

metropolitana de São Paulo. O amor

de

pelo time vem de cedo e começou
quando passou a frequentar os

ão

estádios ao lado do pai, já falecido.

iliz
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E como ele tinha uma tatuagem

cobrindo as costas com o símbolo
da 'Gaviões da Fiel', a filha seguiu o

ut

exemplo e tatuou o primeiro símbolo

A

do time no pulso esquerdo.
Há cinco anos na torcida

O motivo pelo qual uma jovem
como Maysa não se importa em
gastar parte do seu salário com
uma camisa oficial do time está
relacionado ao significado e à
representação da vestimenta para

Por exemplo, para comprar a

seu torcedor Segundo o doutor

camisa do quatro vezes eleito

em Educação Rogério de Almeida,

o bola de ouro da Fifa Lionel

professor da Faculdade de Educação

Messi, do Barcelona, é preciso

da USP e coordenador do Lab_Arte

ter, em média, € 75 no bolso.

(Laboratório Experimental de Arte,

Considerando o Euro na proporção

Educação & Cultura), a camisa

de R$ 2,55 para um, a camisa sairia

funciona como um símbolo, que

na moeda brasileira por pouco mais

pode assumir significados diferentes

de R$ 190. De acordo com nota

para cada pessoa. Querer mostrar

publicada no site , em outubro de

a paixão pelo time é uma das

organizada, Maysa não se importa

2012, o clube espanhol ficou com a

motivações, embora o desejo de

em pagar o preço para apoiar

segunda posição dos times que mais

ser acolhido e passar a pertencer a

o clube. Como fiel torcedora, a

venderam camisas nos últimos cinco

determinado grupo de torcedores,

ponto de chorar ao acompanhar

anos carregando a marca Nike.

ou estar adequado à tendência do

o time até o aeroporto para se

O total de vendas foi de 1,15

momento também possam estimular

o torcedor a comprar e fazer uso da mesma. "No entanto, em todos esses
casos, a camisa significa mais que uma camisa, pois simboliza a glória, a
história, as conquistas, à tradição e a grandeza de um time", completa.
Porém, a razão de a camisa variar de preço de acordo com o nome do
jogador grafado nas costas parece simples na visão do professor. Como
em um álbum de figurinha, nada mais justo do que valer mais aquela que
representa o jogador com maior valor, ou seja, aquele com um salário maior
e com grande destaque na mídia. Isso é justificado ao entender a ligação

is.

entre a identificação do torcedor com o time e com o ídolo escolhido. E aqui

na

a lógica é a mesma. Se a camisa identifica uma pessoa como pertencente a

cio

um clube, "ter o nome do jogador nela gera uma identificação ainda maior,
pois individualiza o jogador do time. Isso quer dizer que, no imaginário do

fin

s

ed
u

ca

torcedor, ele está usando a própria camisa do jogador", explica Rogério.

USA?'", contou o designer. Desde

nome do jogador na camisa e o

então, quando eles redesenharam

número para identificá-lo só passou

aquilo que mexeria com o coração

a existir em 1991, quando a dupla

de 150 milhões de brasileiros na

Eduardo Bacigalupo e Washington

data, identificar o jogador com

Olivetto enxergou um conceito

o nome e número nas costas da

chamado de "estupidamente

camisa virou norma em campo.

a

Ao proporem um novo uniforme

ano. "Na época da apresentação, o
Washington disse: 'é como fazem

é

número de torcedores, a
dupla entendia o tamanho da

ar

responsabilidade que levavam

os americanos no futebol deles;

sobre os ombros. Se acertassem,

st
e

naquela ocasião, "a metade ficaria

eternamente grata se fizessem um

de

americanos fazerem alguma coisa

para um time com um grande

o

Corinthians, em setembro daquele

tig

propor um novo uniforme para o

nome e número do jogador nas
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óbvio", por Bacigalupo, ao

costas'... e disse mais: 'Já viram os

pa
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Mas não foi sempre assim. Ter o
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errada em qualquer esporte nos

ótimo trabalho. A outra metade

ficaria eternamente grata se você

SUCESSOS

RADICAIS.

OU CATÁSTROFES LAMENTÁVEIS
Para propor uma mudança na camisa de um time, seja ela a de fazer o
clube evoluir 34 anos em um dia, ou propor um uniforme comemorativo
aos 100 anos do Santos com um azul da cor do mar, é necessário levar
em consideração três fatores, aponta Bacigalupo. O primeiro e principal

is.

é o corporativo/institucional, seguido pelo fator "estilista" e a tecnologia.
O estilista, porque é ele quem cria e estipula o modelo e o estilo com o

na

qual a camisa será apresentada e distribuída. A tecnologia, pois oferece

cio

os tipos de confecções, tecidos e impressões nas quais a camisa poderá
ser produzida, uma vez que no atual momento existem inúmeros recursos

ca

para melhorar o bem-estar e a dinâmica do jogador.

ed
u

O principal ingrediente destacado pelo designer, porém, foi aquele passível
de afetar o equilíbrio entre torcedor e instituição, ou clube. Se a camisa
roxa do Corinthians não agradou Maysa, mesmo sendo lançada com a

fin

s

ideia do 'ser um torcedor roxo pelo time', tem uma explicação. Ela não
agradou pelo fato de ter quebrado com os originais preto e branco do

pa
ra

time, esclareceu a torcedora.

A rejeição da jovem a uma camisa roxa vai ao encontro da ideia de
Bacigalupo ao falar sobre as mudanças ocorridas no conceito do design
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a

do uniforme após terem se passados mais de 20 anos desde seu trabalho
em parceria com Olivetto. Atualmente desenvolvendo o projeto do novo
uniforme do Clube Atlético Peharol, de Montevidéu - UY, ele fala sobre a
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quebra de regras básicas ao propor novos conceitos.

"No Brasil, a camisa de um time de futebol dos chamados 'grandes' não é
um patrimônio apenas do seu estado. Às vezes, é um patrimônio de toda
uma nação. Não se pode quebrar por quebrar, sem critério algum, regras
básicas inerentes aos princípios e conceitos gráficos do design - quanto mais
de um time de futebol, apenas porque o departamento de marketing do
clube acredite estar 'vendendo' mais camisas e uniformes, ou 'ganhando'
mais dinheiro com isso. Afinal, você está mexendo com aquilo mais sagrado
de um time em termos identitários: sua camisa e seu símbolo".
O pensamento do professor está alinhado ao do designer, pois também
entende a venda de camisas dessemelhantes às cores tradicionais do time
como uma questão mercadológica, com a intensão de maior arrecadação no
número de vendas. Isso porque se têm pessoas como Maysa, que não gostam
de comprar nada diferente do tradicional, existem aquelas com o desejo de
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conhecido como FC Porto, faz
parte da Primeira Liga e é um dos

da representação da marca, como

três maiores times do país junto ao

colocou Gomes, e também é a

e dos 26 campeonatos nacionais e 7
títulos internacionais conquistados,
entre eles, o de ser duas vezes o

pa
ra

uma larga história iniciada em 1893

produtos oferecidos aos torcedores,
está aí mais um bom motivo
para Warhol não estar inserido

a

Tamanho reconhecimento vem de

mais desejada dentro dos seus

no código do time; ou seja, nas

ex
clu
siv

Benfica e o Sporting Club Portugal.

ricas azuis e brancas, tantos nas

tiras largas quanto nas finas. E ele

vencedor da Ligas dos Campeões.

reconhece: "a camisa é o grande

Embaixador do FC Porto e motivo

lança, a cada dois anos, um novo

de orgulho para os seus torcedores

tema para o seu material gráfico.

estamparem no estádio".

o
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A equipe do FC Porto de Portugal

tanto no Brasil, considerado

de

gerar mudanças no uniforme do

ão

time. Hélder Gomes, o responsável

iliz
aç

pelo Branding do clube, explica
que isso não foi possível, pois

existem espaços onde a arte de

ut

Warhol não tem lugar, como na
camisa, por exemplo. O motivo se
deve a alguns "constrangimentos

A

o país do futebol, como para
diferentes nações ao redor do

st

inseridos dentro da nova proposta

ar

a camisa e o uniforme, estão

Se ela é tão importante assim,

e

Andy Warhol. Os produtos, como

tig

0 atual é inspirado no Pop Art, de

gráfica, mas o Pop Art não pôde

s

E se a camisa no FC Porto é
considerada o expoente máximo

fin

0 Futebol Clube de Portugal, mais

globo, a explicação para inúmeros

torcedores não aceitarem comprar
uma camisa não oficial do time em um país onde muitos produtos
são pirateados - é a identificação,
reforça Rogério. Comprar uma
original é estar vestindo a mesma
camisa dos jogadores em campo.
Um sinal de fidelidade e dedicação.

regulares alheios à

É, exemplificando no sentido

responsabilidade do clube que

empresarial, "vestir a camisa" da

assim o impõem", confirma.

empresa, reconhece.

Fonte: Abcdesign, Curitiba, n. 43, p. 34-39, abr./ maio/ jun. 2013.

