
BOLA DIVIDIDA
A Adidas é a

maior fabricante
de artigos para

futebol, enquanto
a Nike lidera o

mercado global de
material esportivo

O clássico das marcas
A Adidas representa a tradição, a Nike incorpora a modernidade.
A próxima decisão tem local e data: a Copa da Alemanha, em 2006

IVAN PADILLA

A s seleções ainda brigam por um lu-
gar nas eliminatórias e as tabe-

las só serão definidas na véspera da
competição. Mas um clássico já está
marcado para a Copa da Alemanha, no
ano que vem. Será disputado entre a
alemã Adidas e a americana Nike, as
duas maiores fabricantes de materiais
esportivos do mundo. A grife das três
listras representa a tradição no futebol.
Fornece a bola do Mundial desde 1970,
tem um contrato de patrocínio com a
Fifa até 2014 e veste as principais se-
leções. A concorrente lidera o merca-
do de artigos para prática de espor-
tes em geral e incorpora a modernida-
de. Resolveu investir no futebol há ape-
nas uma década, mas com agressivi-
dade. Nesse curto espaço de tempo
costurou um acordo com a melhor equi-
pe do mundo, a brasileira, e conquis-
tou uma considerável fatia do merca-
do de futebol. A Adidas espera recu-
perar o terreno perdido em casa.

"A Copa da Alemanha será a opor-
tunidade perfeita para consolidarmos
nossa liderança no futebol", afirma
Eduardo Corch, gerente de Marketing
da Adidas no Brasil. "Nosso logotipo
estará em todas as partes: na propagan-

da oficial da competição, nos estádios,
nos uniformes dos bandeirinhas e dos
juizes." No Mundial passado, a empre-
sa gastou cerca de US$ 100 milhões em
promoção e marketing. Desta vez, ana-
listas do mercado estimam que esse va-
lor poderá dobrar. Além do espaço pu-
blicitário, a marca investirá no lança-
mento de outros produtos. Um grupo
de cerca de 1.800 pessoas, composto
de designers, engenheiros, peritos em
informática e executivos de relações
públicas, está praticamente confinado
na House of Football (Casa do Futebol,
em inglês), um prédio na sede da em-

presa, na pequena cidade de Herzoge-
naurach, desenvolvendo tecnologias
para chuteiras, bolas e camisetas, além
de novas estratégias de comunicação.
Tudo no mais completo sigilo.

A Adidas joga duro. O treinador da
seleção alemã, Jurgen Klinsmann,
proibiu os jogadores de usar outra
chuteira que não a Adidas - a empre-
sa é patrocinadora da equipe. Quem
não aceitar essas condições não será
convocado. Geralmente, em outras se-
leções ou nos times locais, os atletas
são livres para usar o calçado que >>
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quiserem ou da marca com quem têm
contratos individuais. A Adidas tem
um acordo com o Real Madrid, mas
Ronaldo e Roberto Carlos, por exem-
plo, usam chuteira Nike, patrocinado-
ra do Brasil.

A Nike é mais flexível e deixa a es-
colha das chuteiras por conta dos jo-
gadores. A empresa americana tem no
contrato com a Seleção Brasileira, no
valor de US$ 150 milhões, seu maior
trunfo. Craques como Ronaldo, Rober-
to Carlos e, mais recentemente, Ro-
binho são estrelas de campanhas pu-
blicitárias carregadas de
efeitos especiais, com
custo estimado de US$ 30
milhões cada uma. No
início do ano a grife lan-
çou uma peça em home-
nagem à camisa mais va-
lorizada do futebol: "A 10
você não veste, você con-
quista". Pouco depois,
Ronaldinho Gaúcho, elei-
to o melhor jogador da Fi-
fa de 2004, foi premiado na Seleção
Brasileira com o número imortaliza-
do por Pelé, depois de desbancar Ka-
ká, patrocinado pela Adidas. A Nike
divulgou um comunicado negando ter
influenciado na decisão.

Como principal garoto-propagan-
da da Nike, Ronaldinho Gaúcho ocu-
pa hoje o lugar que era de Ronaldo até
pouco tempo atrás. Eleito melhor joga-
dor da Fifa no ano passado, está na
campanha de uma linha de roupas ver-
sáteis para "peladeiros", que servem
tanto para jogar bola na rua como pa-
ra sair à noite, e é a estrela do lança-
mento mundial da chuteira Tiempo. A

A Adidas
obriga os

jogadores da
seleção alemã

a usar suas
chuteiras

Adidas apostou as fichas em David
Beckham. O estiloso jogador inglês é
um fenômeno midiático - especialistas
apostaram que ele poderia render US$
l bilhão em vendas nos quatro anos se-
guintes a sua contratação pelo Real
Madrid, em 2003. Escândalos conju-
gais e atuações medíocres em cam-
po, porém, diminuíram de lá para cá o
interesse do público pelo craque.

O culto aos jogadores é um fenôme-
no de fácil compreensão. Os craques
podem ser vistos na televisão, em out-
doors, em produtos licenciados - e tam-

bém em campo. "Hoje
em dia podemos acompa-
nhar via satélite os joga-
dores em diversas com-
petições, como os cam-
peonatos nacionais euro-
peus e a Champions Lea-
gue, durante todo o ano",
afirma Emilio Tomyia, di-
retor da consultoria Inter-
brand, que elabora um
ranking anual do valor

das marcas. "Mas a visibilidade do fu-
tebol, sem dúvida, é maior durante a
Copa." A audiência acumulada na Co-
pa da Alemanha deve ultrapassar os
40 bilhões de espectadores - e essa tor-
cida pode se traduzir em consumo.
Com o título da equipe anfitriã no
Mundial da França, em 1998, a Adidas
aumentou em cerca de 30% a comer-
cialização de camisas. Depois da Co-
pa do Japão e da Coréia do Sul, em
2002, vencida pelo Brasil, a Nike pas-
sou a vender 15% a mais na Ásia.

Estratégias podem ser decisivas pa-
ra consolidar ou reverter preferências
de estilos. A Adidas representa roman-

tismo e nostalgia. A marca calçou a
seleção alemã campeã da Copa de
1954. A linha Originais, que reproduz
tênis, camisetas e agasalhos fabrica-
dos entre as décadas de 20 e 80, já res-
ponde por 15% da receita total da em-
presa. A Nike tem a pretensão de ser
uma marca global. Quando o merca-
do americano de basquete e jogging
ficou saturado, na década de 90, a em-
presa de Beaverton, no Oregon, resol-
veu investir no esporte mais popular
do mundo. Com sucesso. Em duas Co-
pas do Mundo, conseguiu consolidar
a marca no futebol.

O fator sorte também não pode ser
ignorado nesse clássico das marcas.
Dois meses antes da Eurocopa de 2004,
em Portugal, Herbert Heiner, o prin-
cipal executivo da Adidas, encontrou
Otto Rehhagel, técnico da seleção da
Grécia, durante um vôo. Da conversa
saiu um acordo de patrocínio. Surpreen-
dentemente, a zebra grega venceu o
torneio, superando na final o time da
casa, um dos favoritos do torneio - e
patrocinado pela Nike. •

60 ÉPOCA 18 DE JULHO, 2005


