
Cultura de cada país inspira
uniformes da Nike para Copa

 Ao contrário de
2002, agora camisas
têm toque exclusivo.
Vendas no Brasil
devem quadruplicar 
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De 1994, quando a Nike co-
meçou a atuar no ramo do fute-
bol, para os dias de hoje, seus
negócios saltaram de US$ 40
milhões para US$ 1,5 bilhão.
Neste ano, a gigante do material
esportivo espera vender um re-
corde de 23 milhões de pares de
calçados de futebol, mais de 10
milhões de bolas e mais de 2 mi-
lhões de uniformes das oito se-
leções que patrocina e que vão
para a Copa do Mundo. Coloca
a sua marca ainda em mais sete
seleções, mas que não vão estar
no Mundial da Alemanha.

O negócios vão tão bem que
hoje o futebol já está entre as
três atividades esportivas mais
lucrativas para a empresa — a
primeira continua sendo a cor-
rida. Portanto, não existe razão
para não investir Foi o que fez a
Nike que, para ajudar a marcar
posição frente à concorrência,
que por sinal se apresenta mais
forte neste Mundial (leia-se Pu-
ma e Adidas), criou um unifor-
me exclusivo para cada uma das
seleções que patrocina — além
de Brasil, Austrália, Croácia,
Holanda, Coréia, México, Por-
tugal e Estados Unidos.

Sem revelar o número de
vendas, a gerente de comunica-
ção corporativa da Nike, Kátia
Gianone, revela que em geral
um ano de Copa do Mundo ven-

de três vezes mais camiseta da
Seleção do que em um ano que
não tem o Mundial. "Mas agora
a boa campanha da Seleção
Brasileira deve animar as ven-
das. Nossa expectativa é comer-
cializar em 2006 quatro vezes
mais camisetas do Brasil do que
em um ano sem a competição",
diz a executiva da Nike.

Kátia informa ainda que as
vendas tendem a se concentrar
antes mesmo de a Copa do
Mundo começar e à época do
lançamento do uniforme nas
lojas, o que acontecerá em mar-
ço. Mas é preciso estar com o
bolso preparado — enquanto a
camiseta do Brasil anterior cus-
tava cerca de R$ 140, a nova
sai por R$ 179. "Mas à medida
que o Brasil vai ganhando jo-
gos, as vendas também cres-
cem", completa a executiva.

A Seleção Brasileira vai es-
trear seu novo uniforme no dia
l - de março no amistoso contra
a Rússia, em Moscou. Kátia in-
forma ainda que o fato de a Nike
optar por cada país ter um visual
diferenciado tem a ver com pes-
quisas. "Ouvimos muito os tor-
cedores e os próprios jogadores.
Cada camisa tem uma identifica-
ção com o seu país", explica a
gerente de comunicação da Nike,
direto de Berlim, onde esteve pa-
ra apresentação dos uniformes.

A camisa amarela foi redese-
nhada, com a assinatura do ver-
de na gola e na bainha das man-
gas. A gola é uma homenagem
do acabamento tradicional. O
brasão da CBF destaca-se no la-
do esquerdo do peito, acrescido
das cinco estrelas. O azul roial
aparece nos calções, com listra
branca lateral. Na parte de bai-
xo da camisa há uma inscrição

em amarelo dentro de uma fai-
xa verde onde se lê "Nascido
para jogar futebol". O segundo
uniforme tem no azul roial sua
cor dominante, numa camisa
com adornos em branco na bai-
nha das mangas e na gola.

Text Box
Anúncio

Text Box
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 14 fev. 2006, Comunicação, p. C-6

Text Box
SANDRA AZEDO




