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Os dias que antecederam a Copa do Mundo da Alemanha fizeram bem aos negócios de fabricantes 
de material esportivo e varejistas especializados. A contabilidade preliminar indica que, em 
algumas lojas, as vendas superam em 120% o movimento registrado na Copa da Coréia e Japão, 
de 2002. Só a Nike, patrocinadora da Seleção Brasileira, estima vender 2,4 milhões de uniformes 
no mundo.  
 
A empresa não informa a participação da camisa brasileira nesse montante, mas considerando-se 
as outras seleções patrocinadas pela empresa não é difícil imaginar quem é o campeão de vendas. 
Além do Brasil, a Nike é fornecedora de Portugal, Croácia, Austrália, Holanda, Coréia, México e 
EUA.  
 
Segundo a gerente de comunicação da empresa, Katia Gianone, os negócios da Nike em futebol 
duplicaram desde a Copa de 2002 e movimentam hoje US$ 1,5 bilhão - em 1998 toda a 
categoria, somando camisas, bolas, chuteiras e outros artigos, movimentou US$ 40 milhões, 
segundo a empresa.  
 
Nem as bolhas nos pés do principal garoto propaganda da Nike, o atacante Ronaldo, nem o 
desempenho do "Fenômeno", considerado abaixo do razoável nos dois primeiros jogos do Brasil 
na Copa, foram capazes de abalar os negócios da empresa. As vendas das benditas chuteiras 
dispararam e chegou a faltar camisas da seleção em várias lojas país afora. "Vendemos realmente 
muito mais do que o esperado e tivemos de correr para repor estoques", diz Katia.  
 
Renato Leite, gerente da Centauro - rede de lojas especializada em material esportivo e com 46 
unidades em nove capitais - diz que em relação a junho do ano passado, as vendas de camisas, 
chuteiras e bolas subiram 120% e até 100% em relação à Copa de 2002. "O futebol está mais em 
moda nesta Copa do que nos mundiais passados e o fato de termos uma seleção mais confiável 
do que as anteriores ajudaram a manter as vendas aquecidas", afirma.  
 
Eduardo Rosenberg, diretor-presidente da Roxos e Doentes, outra rede especializada em material 
esportivo com ênfase no futebol, diz que a coincidência de datas entre o primeiro jogo do Brasil, 
no dia 13 contra a Croácia, e o Dia dos Namorados, um dia antes, impulsionou ainda mais as 
vendas. "A camisa da Seleção virou alternativa de presente tanto para homens como para 
mulheres e foi o fim de semana de melhor venda até agora".  
 
Os ventos são tão favoráveis que até o Ano do Brasil na França, promovido pelo governo dos dois 
países ao longo de 2005, ajudou a alavancar as vendas de material esportivo. A Bayard, que tem 
nove lojas em São Paulo, triplicou suas vendas de material ligado à Copa desde o início deste 
mês. "Agora é a vez dos atrasados e de quem mora no exterior que tem comprado muito através 
do nosso site", diz Gilson da Anunciação, gerente de marketing da empresa. "Não sei dizer o que 
as vendas pela web representam no total, mas posso garantir que a maior parte dos compradores 
mora no exterior".  
 
Se na categoria camisas a Nike reina absoluta com a amarelinha da Seleção Brasileira, a Adidas 
está à frente no ranking das bolas. Segundo os varejistas, nos últimos três meses, de cada dez 
bolas vendidas, de seis a sete têm a marca da alemã que é a patrocinadora oficial da Copa do 
Mundo deste ano.  
 
Fonte:Valor Econômico, São Paulo, 28 jun. 2006, Tendências & Consumo, p. B5. 
 
 


