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AALEMÃ ADIDAS E A
americana Nike, as duas
maiores empresas de material

esportivo, vêm disputando lance a lan-
ce o patrocínio de clubes e seleções de
futebol. No começo do ano passado, a
Nike ofereceu € 50 milhões para a se-
leção alemã trocar a marca das três
listras em suas camisas. O que come-
çou com um drible acabou com um
contra-ataque da dona da casa. Agar-
rada à tradição alemã, a Adidas con-
venceu a federação germânica a acei-
tar um valor 50% menor. Na semana
passada, a Nike deu o troco. Com uma
oferta de contrato de € 42,6 milhões,
a empresa convenceu a confederação

francesa a colocar fim aos 36 anos
de parceria com a Adidas e estampar
o famoso logotipo na camisa azul de
sua seleção por oito anos. O valor é
40% maior que os € 30 milhões anu-
ais pagos pela Umbro para a seleção
inglesa. Mas a Nike precisará espe-
rar o firn da Copa do Mundo da
África para ver os Bleus darem au
revoir à Adidas em suas camisas.

Até a Copa de 2010, a empresa
americana precisará reforçar o seu
ataque para conquistar terreno. A pri-
meira Copa do Mundo em continente
africano será dominada pelos alemães.
Mas o fabricante será outro. A anfi-
triã África do Sul, do técnico brasilei-
ro Carlos Alberto Parreira, terá a
Adidas como patrocinadora. Mas foi a
Puma que abocanhou seis países com
chances de disputar e encantai* no
mundial. Tunísia, Gana, Togo, Costa
do Marfim, Camarões e o atual cam-
peão da Copa da África, Egito, estam-
parão o felino em suas camisas. "Mes-
mo fora dos grandes centros consumi-
dores, a África proporcionará uma

grande visibilidade internacio-
nal", afirma José Cocco, dire-
tor-presidente da J. Cocco
Sports Marketing. Nessa

disputa, pendurar a seleção
francesa em seu guarda-roupa é uma
maneira de a Nike empatar com suas
concorrentes no número de campeões



NIKE PARA MULHERES

A Nike quer repetir nas ruas a vi-
tória que teve nos campos.

Nos dias 8 e 9 de março, a empre-
sa americana fará em São Paulo
uma prova de rua especial para
2,5 mil mulheres. Com o Circuito
Vénus, ela quer firmar o pé em um
mercado potencial de 1,25 milhão
de corredoras. Para isso, estão
sendo investidos R$ 400 mil. "Va-
mos inserir o universo feminino
dentro de urna corrida", diz Paulo
Carelli, sócio da Iguana Esportes,
organizadora do evento. Pela pri-
meira vez no País, o Circuito Vénus
já ocorre na França, Espanha, Por-
tugal, Cingapura e EUA.

mundiais patrocinados. Nesse campo,
a Adidas levava vantagem ao estam-
par sua marca em uniformes france-
ses, alemães e argentinos. Logo atrás
vem a Punia, que patrocina os italia-
nos, atuais campeões, e os uruguaios.

Os cinco títulos mundiais parecem
não fazer diferença quando o assunto
são os negócios da Seleção Brasileira.
Em 1996, a CBF trocava a Umbro
pela Nike nos seus uniformes ao as-
sinar um contrato de USS 160 mi-
lhões por dez anos. Era a celebração
de um dos melhores acordos assina-
dos com uma empresa de material
esportivo. Após a conquista da Copa
do Mundo de 2002, o contrato foi re-
novado por mais 12 anos e um valor
25% menor. A alegação é que os
amistosos não estão mais incluídos no
pacote de patrocínio. "Os jogos inter-
nacionais são políticos e não conse-
guem o real valor da imagem do fu-
tebol brasileiro", afirma Cocco. Com
contrato válido até a Copa de 2014,
que será em território nacional, a Se-
leção Brasileira vestira pelos grama-
dos mundiais uma camisa que o peso
da história não consegue fazer ren-
der mais que € 10 milhões anuais.
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