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A França vive um clima de grande euforia, que lembra a Copa do Mundo de 98. Antes da 
vitória contra a Espanha, na terça-feira passada, parecia que a Copa nem estava acontecendo. 
Totalmente desanimados com o desempenho dos "bleus" na primeira fase, era raro ver 
torcedores usando camisas da seleção ou carregando bandeiras. Tudo isso mudou nesta 
semana após a ressurreição da equipe francesa. O tradicional orgulho nacional voltou com 
tudo. O entusiasmo é tão grande que muitos agora acham que os "bleus" podem vencer o 
Brasil amanhã, como na Copa de 98. Até o presidente Jacques Chirac decidiu ir à Frankfurt 
para assistir à partida.  
 
Pelas ruas de Paris, o assunto mais falado é o jogo contra a seleção brasileira. Os comentários 
sarcásticos em relação ao mau desempenho dos jogadores franceses no início desta Copa 
foram substituídos por palpites otimistas sobre as chances do time de Zidane vencer o Brasil.  
 
A imprensa francesa vem reforçando a expectativa de uma possível vitória sobre o Brasil, 
lembrando que a França venceu o Brasil também em uma partida das quartas-de-final da Copa 
de 1986, no México. Sem falar na final de 1.998. O jornal esportivo francês "L´Équipe" 
publicou ontem um artigo intitulado "Porque a França pode ganhar", falando sobre a melhor 
performance do time nos últimos jogos e sobre a forte defesa da equipe.  
 
A euforia popular, que levou mais de 10 mil pessoas à Champs-Elysées para comemorar a 
quase inimaginável vitória sobre a Espanha, também está tendo impacto no consumo. O baixo 
crescimento econômico e crises políticas internas foram esquecidos.   
 
A Adidas, patrocinadora oficial da equipe francesa, prevê o aumento das vendas da camisa da 
seleção nestes dias que antecedem o jogo contra o Brasil, sem estimar números no momento. 
A empresa alemã patrocina ainda duas outras equipes que disputam as quartas-de-final: a 
Alemanha e a Argentina, que se enfrentam hoje. A Adidas informa ter vendido nesta Copa do 
Mundo três milhões de camisas das seleções, sendo metade apenas da equipe alemã - no 
total, a Adidas forneceu equipamentos a seleções nesta Copa do Mundo. A companhia já 
faturou 1,2 bilhão de euros, neste ano, com a venda de artigos de futebol.  
 
Tardiamente, além de camisas da seleção, os franceses também começaram a comprar 
aparelhos de TV. Lojas da Fnac em Paris passaram a registrar um forte crescimento nas 
vendas após o jogo da França contra o Togo, na sexta-feira passada e que garantiu aos 
franceses vaga nas oitavas-de-final. E após a partida contra a Espanha, quando os franceses 
souberam que enfrentariam o Brasil, o movimento nas lojas da rede aumentou novamente. 
Sem precisar números, lojistas da Fnac acreditam que a demanda continuará aquecida - pelo 
menos até amanhã.  
 
A operadora de telefone celular SRF também aproveitou a Copa e lançou diferentes sistemas 
para acompanhar os jogos da França pelo telefone. A empresa estima que a vitória sobre a 
Espanha irá dinamizar a utilização do serviço, que é pago.  
 
Se a França vive atualmente o mesmo clima de entusiasmo da Copa de 98, a decoração nas 
ruas de Paris não é certamente a mesma da última Copa do Mundo. Em 2002, elas estavam 
tomadas por publicidades com inúmeros jogadores da seleção. Agora, com exceção de alguns 
comerciais com Zidane na TV, não há cartazes com jogadores pelas ruas da capital. Na Copa 
de 2002, quando a seleção francesa foi desclassificada na primeira fase, sem marcar nenhum 
gol, as empresas que haviam espalhado outdoors pela cidade saíram correndo para recolher 
tudo.  
 
Foi o que ocorreu, por exemplo, com a Adidas, que havia feito, então, uma megacampanha 
com Zidane vestindo a camiseta da seleção com duas estrelas, representando dois títulos. 
Diante do mau humor nacional após a desclassificação, a empresa teve de agir rapidamente, 
retirando os anúncios das ruas, para não ter prejuízos com sua imagem.  
 



O jornal "Le Figaro" definiu bem o que representa para os franceses o jogo contra o Brasil: 
"Partida de sonho", escreveu o jornal em sua manchete. Afinal, os franceses apreciam muito a 
cultura brasileira e também o futebol da seleção canarinho, como ficou demonstrado em 2005, 
o Ano do Brasil na França. Esta temporada cultural rendeu às empresas brasileiras pelo menos 
R$ 500 milhões em negócios.  
 
Mas quando o assunto é Copa do Mundo, os franceses vão certamente colocar a paixão pelo 
Brasil de lado. 
 

 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 30 jun a 1 e 2 jul. 2006, Tendências & Consumo, 
p. B6. 


