
Objeto de desejo, camisa canarinho é ouro da Nike  
Eliane Sobral 
 
Ela é respeitada e até temida em todo o mundo - como diz Zagalo, "os adversários tremem 
diante de uma 'amarelinha'". Mais do que uma peça do vestuário futebolístico, a camisa da 
Seleção Brasileira é um ícone da identidade nacional e, no exterior, tem o poder até de agilizar 
um carimbo no passaporte em partes distantes do Brasil - como conta o jornalista Ariel 
Finguerman em seu livro "Retratos de uma Guerra" sobre Fauzi Pereira Aurar, árabe de origem 
brasileira, que costuma andar por Jerusalém com uma camisa da Seleção Brasileira e isso, 
segundo ele, agiliza a passagem pelos bloqueios das patrulhas israelenses.  
 
Objeto do desejo de brasileiros e estrangeiros amantes do futebol canarinho, estima-se que as 
vendas da camisa da Seleção em todo o mundo somem algo próximo a dois milhões de 
unidades - considerando-se as camisas oficiais e as réplicas, cuja diferença está no tecido, 
menos nobre que a oficial e preço menor. O volume de negócios envolvendo as camisas 
falsificadas é algo que nem os especialistas arriscam calcular.  
 
No ranking das camisas mais vendidas, está a de número 10 do craque Ronaldinho Gaúcho, 
que responde por 40% das vendas. Em seguida vem a camisa 9 de Ronaldo, com 30% das 
vendas. Adriano, Robinho e Roberto Carlos respondem cada um, por 10% das vendas totais de 
camisas da Seleção Brasileira. As vendas para empresas, que distribuem camisas em 
promoções, por exemplo, representam 10% do volume vendido.  
 
A Nike, fornecedora oficial da camisa da Seleção desde 1994 diz que em anos de Copa do 
Mundo os negócios triplicam. "Neste ano, considerando a ótima repercussão do design e a 
classificação da Seleção em primeiro lugar, acreditamos que poderemos vender até quatro 
vezes mais em relação à Copa passada", diz Kátia Gianone, gerente de comunicação da Nike.  
 
Sem ter de enfrentar concorrência, já que a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) preferiu 
continuar com a atual parceira, a Nike acabou de renovar seu contrato com a CBF e será a 
fornecedora oficial da Seleção até 2018 pagando anualmente US$ 12 milhões - mais US$ 6 
milhões a cada título mundial conquistado pela equipe brasileira. Um negócio e tanto para a 
Nike que para estampar seu logo na camisa do Manchester United desembolsa nada menos 
que US$ 458 milhões, por 13 anos de contrato, segundo profissionais da área esportiva.  
 
Pelo menos no design, a Nike resolveu investir pesado e a nova camisa da Seleção - que teve 
lançamento mundial em fevereiro passado - é diferente da camisa das outras sete seleções 
patrocinadas pela empresa (Austrália, Croácia, Holanda, Coréia, México, Portugal e Estados 
Unidos).  
 
O processo de criação consumiu dois anos e meio de pesquisa e desenvolvimento. E aí está 
computado o trabalho da equipe de cinco designers americanos e europeus que vieram ao 
Brasil pesquisar a história e a cultura do país para criar o novo modelo. Segundo Dipa di 
Pietro, diretor de vestuário da Nike, a pesquisa envolveu muita conversa com grafiteiros e 
artesãos, visitas a gafieiras cariocas, passeios pela orla de Copacabana e até uma visita a um 
barracão de escola de samba.  
 
Di Pietro diz que o uniforme da Seleção de 1970 teve forte influência na nova camisa e o 
resultado de tudo isso foram detalhes que tornaram o novo uniforme digno do futebol 
pentacampeão mundial. "As mangas têm as curvas do calçadão de Copacabana; e o amarelo 
está mais forte, como era a camisa da Seleção de 70".  
 
A força da amarelinha é tão grande que para o novo modelo a Nike só teve de gastar com a 
organização das duas coletivas de imprensa que realizou - uma no Rio de Janeiro, para o 
lançamento nacional, e outra em Berlim, para a apresentação internacional das novas camisas 
das seleções patrocinadas pela empresa. "Não precisa de marketing, nem de modelos. A 
camisa do Brasil se vende sozinha e nossos modelos são os melhores que pode existir", diz di 
Pietro referindo-se a Ronaldinho Gaúcho e companhia.  
 



E ele tem razão. "Basta ter na loja que vende", diz Renato Leite, gerente de desenvolvimento e 
coordenação de produtos da Centauro - rede de lojas de material esportivo com 54 unidades 
em todo o país. Segundo Leite, as vendas da camisa da Seleção estão 120% acima das vendas 
da Copa de 2002 e 90% acima das vendas de 2005.  
 
Segundo ele, o fato de o Brasil ter se classificado bem para o mundial, ter uma das melhores 
seleções dos últimos tempos e o próprio design da nova camisa explicam essa explosão de 
vendas. "Com esse conjunto de fatores, o torcedor não se importa em pagar R$ 170 por uma 
camisa da Seleção". Para o consumidor que acha esse preço alto demais, há as réplicas - 
camisas também fabricadas pela Nike que fazem parte da "linha torcedor" e que custam, em 
média, R$ 95.  
 
A tendência, diz Leite, é de que as vendas continuem aquecidas até o início do mundial - no 
próximo dia 9 de junho. "O duro é daí para a frente", confessa o executivo. "Porque você 
nunca sabe o que vai acontecer com a Seleção e as vendas estão diretamente ligadas a esse 
desempenho".  
 
No caso da Centauro, informa Leite, os estoques vão até a fase das quartas-de-final. "A partir 
daí a vida só complica porque à medida em que a Seleção avança as vendas aumentam. Mas 
você também não pode fazer muito estoque porque se conquistar o hexa, o torcedor vai 
esperar para comprar a camisa com a sexta estrela". Que assim seja. 
 
Leia mais 
 
Adidas fatura mais com Argentina  
Eliane Sobral 
 
A camisa da Seleção argentina, quem diria, é a que mais vende na Adidas do Brasil - dentre as 
seis seleções que a Adidas International patrocina: Alemanha, França, Espanha, Japão e 
Trinidad Tobago. Segundo o gerente da categoria futebol da empresa no Brasil, Bruno Abidel, 
a camisa da Seleção portenha responde por 40% da receita que a empresa obtém com a 
venda de camisa de seleções nacionais.  
 
Ele diz que antes da presença de Carlitos Tevez, Mascherano e Sebá no time do Corinthians, as 
camisas argentinas já faziam sucesso entre os brasileiros. "Sempre vendeu bem. Mas depois 
que o Tevez veio para o Brasil e pelo sucesso que faz com a nação corintiana as vendas 
aumentaram ainda mais."  
 
No caso da Umbro (patrocinadora oficial das seleções da Inglaterra, Suécia, Noruega e 
Irlanda), a camisa que faz mais sucesso é a da equipe inglesa. "Nós acreditamos que o design 
é um dos mais bonitos de todas as camisas oficiais", diz Paulo César Verardi, diretor de 
operações da Umbro no Brasil.  
 
Segundo ele, no mundo inteiro, as camisas envergadas por David Beckham e companhia 
vendem aproximadamente 1 milhão de unidades por ano. A seleção inglesa, com quem a 
Adidas tem contrato de patrocínio até 2014, é hoje um dos seus mais importantes cartões de 
visita.  
 
Pelas contas do executivo, a Copa do Mundo deve gerar incremento de 30% nos negócios da 
empresa neste ano. Ele estima que as duas maiores beneficiadas no setor de material 
esportivo por conta da Copa, Nike e Adidas terão crescimento de 40% e 30% nos negócios, 
respectivamente. A primeira por ser patrocinadora oficial da Seleção Brasileira e a segunda por 
ser a patrocinadora oficial da Federação Internacional das Associações de Futebol (Fifa).  
 
Mas não é só a caixa registradora que trabalha com freqüência maior em tempos de mundial. 
Do lado de dentro do balcão, é preciso muito cálculo e sangue frio para não errar a mão e 
deixar faltar produtos ou morrer com estoque elevado. "A vida é relativamente tranqüila até 
começar a Copa e na primeira fase. O resto do mundial, que só dura 30 dias, é pura loteria", 
comenta Verardi.  



 
Isso porque, dependendo do desempenho em campo, a demanda pelas camisas oficiais pode 
aumentar ou diminuir. "A seleção tem uma performance ótima e você vai produzindo, o lojista 
vai pedindo. De repente, o time tropeça e você faz o que com a produção encalhada?"  
 
O contrário também pode acontecer, lembra Renato Leite, gerente de desenvolvimento e 
coordenação de produtos da Centauro - rede de lojas de material esportivo com 54 unidades 
espalhadas pelo país. "Temos estoques de camisa da Seleção Brasileira até as quartas de final 
porque, daí em diante, o torcedor espera para ver se a camisa ganhará mais uma estrela".  
 
"Trabalhar em ano de Copa é muito complicado", concorda Bruno Abidel, da Adidas. "Mas 
também é hora de faturar." Segundo ele, a Adidas Brasil projeta crescimento de 180% nas 
vendas de toda a linha de artigos para futebol - de camisas a chuteiras, passando por calções 
e meiões. "A Copa impulsiona as vendas de toda a linha futebol, inclusive de times", diz. No 
Brasil, a Adidas patrocina o Palmeiras e o Fluminense.  
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 28, 29 e 30 abr. 2006, Empresas / Negócios da 
Copa, p. B12. 


