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Fabricantes investem em material esportivo para mulheres que jogam bola. O "País do Futebol" 
está descobrindo, somente agora, que este esporte não é uma exclusividade do universo 
masculino. Principalmente quando se fala de negócios. O esforço para provar que também são 
boas de bola não exige apenas talento, mas calção, camiseta, chuteira, luva de goleira. Tudo, é 
claro, com o número certo, confortável e em cores que elas adoram: as bem destacáveis, 
incluindo - por que não? - o rosa.  
 
Estimativas do setor que fabrica artigos esportivos revelam que há no Brasil 1 milhão de mulheres 
que praticam futebol. Este mesmo mercado confessa que está de olho no público feminino pelo 
poder de compra (a mulher está sempre ávida por novidades) e pela carência de oferta de 
produtos especiais para elas.  
 
A venda de calçados esportivos no País é de 42 milhões de pares/ano. Os destinados à prática do 
futebol representam 8 milhões, sendo que os calçados femininos de futebol vendem 200 mil pares 
por ano. "Muitas mulheres não têm chuteira, jogam com outro calçado ou até mesmo utilizam a 
dos homens", diz o diretor-geral da Diadora, Luiz Otavio Nascimento.  
 
A Diadora já vende no Brasil um modelo feminino de chuteira, o "tornante lady", e em julho vai 
lançar mais duas versões. "Hoje, nossa chuteira custa R$ 130. Com o lançamento, vamos ampliar 
as opções para a partir de R$ 89", revela Nascimento.  
 
Enquanto a Nike conta que está prestes a disputar este segmento no Brasil, a inglesa Umbro se 
prepara para logo assumir a liderança. Neste mês, lança dois calçados femininos, sendo um deles 
uma chuteira. Além disso, apresenta uma linha de vestuário, a fim de evitar que elas percam a 
vaidade em campo. "Queremos, em dois anos, ter participação de 50% neste segmento. Até o fim 
deste ano, 10% de nossas vendas serão de artigos femininos", informa o diretor da operação da 
Umbro no Brasil, Paulo César Verardi.  
 
Para a Topper (São Paulo Alpargatas), a venda de produtos feitos para mulheres não chega a 5% 
do total. No entanto, com os novos investimentos, prevê que até o fim deste ano de 10% a 15% 
de suas vendas sejam feitas para o público feminino.  
 
Chuteiras cor-de-rosa... 
 
As mulheres demandam calçados acolchoados e bolas mais leves.  
 
A inglesa Umbro, que tem a sua origem ligada ao futebol, já identificou as jogadoras brasileiras 
como um nicho de mercado e quer deixar isso bem claro para as empresas concorrentes. "A 
mulher é uma ótima consumidora. Além disso, influencia muito as decisões de compra de toda a 
casa", afirma o diretor da operação da Umbro no Brasil, Paulo César Verardi.  
 
A Umbro é categórica em afirmar que o futebol, que já foi proibido no Brasil, é hoje um nicho de 
mercado em franca expansão. Por isso, apresenta aos lojistas neste mês duas linhas de vestuário 
e duas de calçados esportivos, especialmente desenvolvidas para mulheres. Em maio, amplia o 
seu portfólio com a apresentação de mais uma linha de chuteiras, as primeiras, segundo a 
empresa, com travas, construídas sobre formas femininas. Segundo a Umbro, este nicho 
emergente demanda ainda bolas específicas, caneleiras e até luvas para goleiras.  
 
O executivo da Umbro comenta também que o fenômeno das mulheres no futebol pode ser 
percebido principalmente nas escolas, de segundo grau ou de nível superior.  
 



"Os professores da área de educação física vêm solicitando equipamento específico para mulheres 
com insistência crescente. Além disso, a demanda por chuteiras de numeração menor tem 
crescido em velocidade maior do que a dos demais números. A procura se acelerou ainda mais 
depois que as atletas brasileiras conquistaram a medalha de prata nos últimos Jogos Olímpicos, 
em 2004, na Grécia", conta o diretor da Umbro.  
 
A procura por produtos de futebol específicos para as mulheres deu rumo inclusive à Umbro 
Internacional. No que diz respeito às chuteiras, foi desenvolvida uma forma especial para as 
mulheres, porque seus pés, para o mesmo comprimento, é mais magro que o masculino. As 
chuteiras da marca, portanto, são também mais acolchoadas, com espuma mais densa no forro, a 
fim de melhorar o ajuste e oferecer mais conforto. Com o lançamento da chuteira com travas, em 
maio, a Umbro passa a oferecer opções em calçados para as mulheres jogarem todas as 
modalidades do futebol, do futsal ao tradicional futebol de campo, com numeração do 33 ao 41.  
 
A empresa inglesa pensou também na criação de vestuários. Apesar de o tecido ser o mesmo do 
utilizado nos calções e camisetas dos homens, o desenho foi criado a partir de pesquisas com as 
jogadoras profissionais, para encontrar as medidas e os recortes ergonômicos que potencializam a 
liberdade de movimento das atletas. "Os mundos do futebol e da moda se influenciam 
mutuamente. Além de criar uniformes de acordo com as tendências da moda, a Umbro também 
oferece vestuário para uso casual, inspirado no mundo do futebol", ressalta o diretor da Umbro no 
Brasil.  
 
Ao lado das chuteiras e dos uniformes, o futebol feminino cria oportunidades na diversificação dos 
equipamentos. As bolas são um pouco menores e mais leves. Para o futsal, a Umbro conta que já 
tem um modelo, enquanto para o futebol de campo está desenvolvendo uma bola com a 
superfície mais macia e design diferenciado. No segundo semestre, lançará uma luva para 
goleiras, mais fina e com maior densidade na espuma de proteção contra impactos. Também está 
sendo avaliada a oportunidade de oferecer caneleiras e tornozeleiras menores e mais finas para se 
adaptarem às medidas das mulheres.  
 
De acordo com Verardi, a Umbro - que tem como sua agência a NeogamaBBH - diz que haverá 
campanha de marketing para divulgar as novidades. Não revela quanto será investido neste 
esforço, mas diz que "a verba é compatível com os objetivos da marca, algo em torno de 8% do 
orçamento de marketing", excluídos os recursos para patrocínio de clubes e atletas.  
 
Estréia com as juízas  
 
O gerente da Topper (São Paulo Alpargatas), Marcelo Ciarelli, conta que a marca começou a 
investir na presença da mulher no futebol ao vestir as juízas das federações que patrocina. Agora, 
quer ir além. A partir de maio, chega às lojas modelos de chuteira que servem para homens, mas 
que foram pensadas em agradar também as mulheres.  
 
"Este calçado pode ser usado inclusive em momentos de lazer, no casual. Ampliamos as opções 
de cores e há combinações como preto e pink", revela o executivo da Topper. Já para meados de 
2005, Ciarelli anuncia que a Topper terá ainda novidade em acessórios e vestuário para mulheres. 
"Elas estão cada vez mais envolvidas com o futebol. Dentro e fora dos campos", afirma Ciarelli.  
 
O diretor-geral da italiana Diadora no Brasil, Luiz Otavio Nascimento, diz acreditar que o 
desenvolvimento do mercado de artigos de futebol para mulheres estão começando agora a 
deslanchar.  
 
"É algo para começar a ser trabalhado e estar no auge dentro de cinco anos. Aí sim vai se tornar 
uma realidade", afirma Nascimento. O executivo da Diadora, empresa que prepara para julho o 
lançamento de nova chuteira e vestuário femininos, comenta ainda que está sendo feito um 
trabalho com os lojistas, para que estejam preparados para atender a esta nova demanda.  



 
Jogos já foram proibidos  
 
A primeira notícia de uma disputa de futebol entre mulheres, no Brasil, data de 1959, quando um 
grupo de atrizes pisou no gramado do Pacaembu, em São Paulo, para uma partida beneficente.  
 
Em 1964, com a ditadura militar, o futebol feminino foi proibido no Brasil, por força de uma lei 
que vigorou até 1981. Só dois anos depois foi oficialmente aceito pelo conselho de esportes, 
quando a União Européia de Futebol já havia até estabelecido regras específicas para o esporte 
feminino.  
 
A organização mais famosa é a WLeague (EUA). A Umbro Internacional, aliás, é patrocinadora da 
WLeague e, a partir das informações que obtém junto à entidade, detectou que o futebol feminino 
mundial deixou de ser apenas tendência.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 7 abr. 2005, Mídia & Marketing, p. A-28 


