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Camiseta bonita para quebrar o que já começa a ser um jejum de títulos - a última 
grande conquista foi a Copa Libertadores, em 1999 - a Sociedade Esportiva Palmeiras 
tem. Foi apresentado ontem pela Adidas, marca com larga tradição no futebol, o novo 
uniforme que o clube paulista usará a partir do jogo de amanhã, no Palestra Itália. Ou 
seja, a fabricante de material esportivo de origem alemã é a substituta da Diadora 
(italiana), num contrato não revelado, mas que fontes do mercado estimam ter sido 
fechado em R$ 10,3 milhões por três anos. "Já estávamos de olho num time de São 
Paulo para completar a nossa atuação no futebol", comenta o responsável pelo 
marketing esportivo da Adidas, Eduardo Corch.  
 
Há dez anos a marca é a patrocinadora de material esportivo do Fluminense Football 
Club, mas no momento não atuava em São Paulo, mercado ao lado do carioca 
considerado primordial para a grife. "Chegamos a negociar com outros clubes de São 
Paulo, mas não conseguimos fechar acordo", diz Corch, referindo-se ao Sport Club 
Corinthians Paulista (renovou com a Nike) e São Paulo Futebol Clube, que na semana 
passada mostrou seu uniforme escrito Rbk (Reebok). A marca americana entrou no 
lugar da Topper (SP Alpargatas) por R$ 21 milhões, sendo parte deste valor para a 
construção de uma megaloja no estádio do Morumbi.  
 
Segundo Corch, algumas fatores pesaram na decisão de a Adidas escolher o Palmeiras 
para patrocinar. "O primeiro deles é histórico e até emocional", lembra o executivo. Em 
outros momentos, a Adidas já patrocinou também o Sport Club Internacional de Porto 
Alegre (agora com a Reebok) e o próprio SPFC. Mas foi no Palmeiras que a Adidas fez 
a sua estréia no Brasil.  
 
Em 1978 o uniforme do "Verdão" passou a ser feito pela Adidas, que colocou suas três 
listras nos ombros, nas laterais e no calção. A parceria teve vida longa: durou até 
1992. Houve mudanças, sim, mas só dos patrocinadores, não de material esportivo. 
Eles entraram apenas em 1984. A Agip Liq Gás foi a pioneira, em 1987. Naquele ano o 
clube trocou o patrocínio pela Coca-Cola, que ficou até 1992, quando, com a co-gestão 
com a Parmalat, houve uma mudança.  
 
Em 1997 as listras brancas verticais foram aposentadas. A camisa da Rhummel, que 
estava desde 1994, deu lugar à Reebok. Em 1999, a Rhummel retornou a fornecer 
material esportivo para o clube. Em 2003, a Diadora assumiu o departamento de 
material esportivo, dando lugar agora à Adidas.  
 
Entre as novidades deste novo uniforme está o retorno do verde mais escuro e da 
volta do símbolo do time para o lado esquerdo do peito - anteriormente estava no 
meio. Este contrato foi fechado em outubro, mas somente agora acontece a estréia. 
"Temos uma política bem seletiva. Além do fator emocional, o Palmeiras está entre os 
grandes times do Brasil, tem uma condição financeira estável, uma boa infra-estrutura 
e uma torcida apaixonada. Isso conta", detalha Corch.  
 
A Adidas também mostra, com o uniforme dos jogadores, uma coleção que inclui 
versões para o público infanto-juvenil e feminino. Serão comercializadas as camisetas 
com os números 7, 9, 10, 11 e sem número. R$ 139 é o preço nas lojas especializadas 
de cada uma delas.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 17 jan. 2006, Comunicação, p. C-6. 



 
 


