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Mundial da Alemanha, de 9 de ju-
nho a 9 de julho, será a Batalha de
Stalingrado de uma guerra sem
concessões, acompanhada desta
vez por uma audiência acumulada
de 34 bilhões de pessoas diante da
televisão, em 154 países. Aos ven-
cedores, caberá muito mais que as
batatas. "Não há hipótese de per-
dermos essa disputa em casa", diz
Marcelo Ferreira, presidente da
Adidas no Brasil. A casa em ques-
tão, é claro, é a Alemanha de Adi
Dassler, o criador da marca. A Adi-
das pagou cerca de US$ 50 milhões
para ser patrocinadora oficial da
Copa. Vestirá seis seleções - me-
nos que a Nike (8) e a Puma (12).

Nascida de uma briga de irmãos, a
Puma brotou da costela da Adidas.
As duas sedes ficam na mesma cida-
de, Herzogenaurach, na mesma rua,
uma quase em frente à outra. A
Puma sabe que, apesar de recordis-
ta de camisas no Mundial 2006, terá
menos visibilidade, por ter contrato
com apenas uma equipe de ponta, a
tricampeã Itália. Mas vencerá em
uma guerrilha particular, porque ao

menos na primeira fase terá direito a
minutos suplementares na televisão.
"Apostamos no charme das seleções
africanas, como Angola, Gana, Togo e
Costa do Marfim", diz Andrew Smith,
presidente da grife no Brasil. A Nike,
é natural, põe as fichas na canarinho,
nos pentacampeões mundiais. O con-
trato da empresa americana com
a CBF é de US$ 200 milhões, por
10 anos, que caducam logo de-
pois desta Copa. Antes disso, po-
rém, em março, é certo que cele-
brarão nova década de parceria.
A Nike desembolsou, desde 1996,
outros US$ 200 milhões para propa-
ganda. Ao divulgar o novo uniforme
da Seleção Brasileira, a empresa
deu seu primeiro tiro de canhão em
2006. "A Copa, em um planeta glo-
balizado, é crucial", resume Amadeu
Aguiar Jr., diretor de calçados da
Nike no Brasil. É, sem dúvida, um
dos grandes negócios do mundo. Ao
final da Copa de 2002, a Adidas ti-
nha vendido 600 mil camisas de sele-
ções e mais de 6 milhões de bolas de
futebol por conta da competição.

A metáfora bélica se impõe. "O fute-
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bol é o campo de batalha aonde a Adi-
das ainda vence a Nike", diz Uli Bec-
ker, diretor mundial de comunicação
da companhia. O jogo pesado das
marcas, amarrado em cifras bilioná-
rias (acompanhe no quadro à página
53), permite uma outra comparação.



É como o futebol-força diante do cha-
mado futebol-arte, é o corre-corre de
atletas espetacularmente bem prepa-
rados diante de bailarinos com a bola
nos pés. Quando um jogador como
Beckham assina um contrato de US$
5 milhões anuais com a Adidas, é evi-
dente que ele se apegará à marca
como um cão a seu dono. É uma regra
simples: quem paga, leva.

A história da emboscada mer-
cadológica de Pelé no México, reve-
lada pela jornalista holandesa Bar-
bara Smit em um livro recentemen-
te lançado na Alemanha, "Três lis-
tras versus Puma", ilumina a infân-
cia desse fenômeno capitalista no
futebol. Em conversa com DIN-
HEIRO, Heningsen, o Marinheiro
Sueco, hoje com 72 anos, conta com
exclusividade um detalhe quase
inacreditável, coisa do Sobrenatural
de Almeida, para permanecer com
as figuras criadas por Nelson Rodri-
gues: a Puma de Pelé não era uma
Puma, era uma Adidas. Com a ajuda
do massagista Mário Américo, ele
pintara o couro de preto, de modo a
esconder as três clássicas listras.
Em seu lugar, os dois desenharam a
curva branca da Puma. "Levei as
chuteiras Puma ao Pelé, na concen-
tração, ele as experimentou mas
achou muito apertadas no bico", diz
Heningsen. O jeito foi falsear o par já
combalido pelo tempo, por passes e

gols, mais de mil deles. "Pelé usou
uma, que gostava mais, fingindo que
era a outra", ri Heningsen.

Evidentemente, colar uma marca
às vitórias como as de Pelé é funda-
mental, e as três gigantes - Nike,
Adidas e Puma - dominam essa carti-
lha. No campo do equipamento
esportivo, porém, deu-se a
explosão econômica em
um caminho paralelo
longe das disputas,
das goleadas, das ces-
tas, dos recordes. De
alguns anos para cá,
houve o casamento
do esporte com a
moda, gênese de um novo
mercado. "A moda casual,
jovem, ganhou muita força
nos últimos anos quando
passou a ser inspirada em
esporte", diz Aguiar, da
Nike. Nessa direção, os
americanos seguem a tri-
lha inaugurada pela Adi-
das e pela Puma. As duas etiquetas
mantém linhas de produção de peças
clássicas, atreladas a movimentos
culturais, à voz das ruas, a ondas
como o hip-hop e o funk. A Nike ago-
ra tenta invadir também essa área.
Paralelamente aos novos desenhos
das seleções (a do Brasil tem homena-
gens às curvas de Niemeyer nas
mangas e ao uniforme dos anos 60 e

início dos 70 nas cores e no padrão) foi
lançada uma coleção de roupa espor-
te, inspirada em tradicionais clubes
de futebol. A estratégia da Nike é ní-
tida: descolar um pouco da imagem de
performance, de tecnologia, que a le-
vou a faturar US$ 13,7 bilhões em

2005. É missão complicada, porque
segue firme como ícone
hion e a Adidas vai bem
ao misturar esses dois
cenários, especialmen-
te depois que o retro
virou postura chique.

A Copa do Mundo
servirá de alavanca
para o trio de ouro.

As três sabem que um
evento desse tamanho, ca-
paz de produzir receitas de
US$ 2 bilhões, é vitrine fun-
damental. "Meu sonho mes-
mo era vestir o Brasil", ad-
mite Ferreira, da Adidas.
É vontade semelhante a
uma outra, também dos

profissionais da Adidas, que não es-
condem o sonho de tomar emprestado
uma pequena e fascinante história da
Puma: o pai de Lothar Mattháus, cam-
peão mundial de 1990, hoje no Atlético
Paranaense, um dos grandes do fute-
bol teutônico, trabalhou durante déca-
das como porteiro da fábrica da Puma,
até o filho ficar famoso e rico com a bola
e os contratos de publicidade. •
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