
  

Nike apresenta a camisa que une 190 milhões de brasileiros  

Novo uniforme da seleção de futebol valoriza a tradição da Amarelinha 

 

Rio de Janeiro, 31 de janeiro de 2013 – O Brasil está de roupa nova para a 

Copa das Confederações. A camisa amarela mais famosa do mundo foi 

apresentada nesta quinta-feira (31), em evento na praia de Copacabana, no Rio de 

Janeiro. O novo uniforme principal da Seleção é elegante, digno das tradições 

pentacampeãs. Ao mesmo tempo é a camisa mais moderna do mundo, um 

produto inovador desenhado para melhorar ainda mais o desempenho dos nossos 

atletas.  

Trata-se de uma camisa que veste os maiores craques do país e seus 190 milhões 

de torcedores. A camisa que nos une. 

Na parte superior da camisa principal, amarela, a gola polo clássica reaparece em 

verde. A temperatura do corpo é regulada através das zonas de ventilação da 

camisa, constituídas por uma série de pequenos furos cortados a laser, que vão 

das axilas até a o quadril, permitindo que o ar circule para manter os jogadores 

confortáveis. 

O calção é azul com faixas brancas verticais em cada lado. Zonas de ventilação 

na parte de trás ajudam a controlar o calor e facilitam o movimento dos atletas. 

Um reforço interno oferece mais conforto aos jogadores. As meias são brancas e 

contam com a inscrição “Brasil” na panturrilha. 

Os novos modelos são feitos com tecido 23% mais leve e com uma estrutura de 

malha 20% mais forte que os modelos anteriores, além de possuir a tecnologia 

Dri-Fit, que ajuda a manter os jogadores secos, extraindo o suor para fora da 

roupa. Em linha com o compromisso da Nike de combinar o desempenho atlético 

com o menor impacto ambiental, o tecido do calção do novo uniforme é feito 



com 100% de poliéster reciclado, enquanto o da camisa possui 96%.  São 

utilizadas em média 13 garrafas PET recicladas por uniforme. 

 

O primeiro jogo da Seleção com o novo uniforme será no dia 06 de fevereiro, em 

Londres, no amistoso contra a Inglaterra. Os novos modelos começam a ser 

vendidos nas lojas de todo o Brasil a partir de 1º de fevereiro, em duas versões: 

uma idêntica a dos jogadores, ao preço sugerido de R$ 239,90, e uma para 

torcedores, com preço sugerido de R$ 189,90. 

Seguem fotos anexadas. Crédito: Divulgação/Nike 

Para mais fotos em alta resolução, acesse www.nikemedia.com.br 

Mais informações para a imprensa: 

Ideal – PABX: + 55 11 4873-7600  
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Guto Francischini - guto@agenciaideal.com.br 
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