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Herbert Hainer, principal executivo e presidente do conselho do grupo Adidas, não esconde o 
entusiasmo com o desempenho da operação brasileira. "O Brasil tem um sistema bancário 
sólido e tem feito muitos investimentos em infraestrutura nos últimos anos. Eu realmente 
acredito que não será afetado pela crise internacional como os Estados Unidos, por exemplo. 
Nós temos todos os ingredientes para crescer por aqui", explicou ontem, em São Paulo, onde 
está para participar de uma reunião que conta com a participação de gerentes do grupo vindos 
do mundo todo. "Só a realização desse evento aqui no Brasil já mostra o prestígio do País", 
disse.  
 
As vendas do início do ano no Brasil corroboram o otimismo de Hainer. "Nossos pedidos em 
carteira das últimas seis semanas estão maiores em relação ao mesmo período do ano 
passado", contou.  
 
Sem citar expectativas, o executivo afirmou que o objetivo da empresa é ampliar as 
participações de mercado no Brasil. Hoje, a marca Adidas possui 20% de participação 
enquanto a Reebok - marca do grupo alemão que no Brasil possui uma joint venture para a 
produção e distribuição com a Vulcabras - possui 15% do mercado, segundo dados fornecidos 
pela empresa. "Pretendemos continuar ampliando a nossa liderança", disse.  
 
Até o terceiro trimestre do ano passado, a Adidas registrou faturamento de € 647 milhões, alta 
de 39%, na América Latina. Segundo Hainer, o foco na região, a que cresce mais rápido no 
mundo, são Brasil, Argentina, México e Chile. Mas, ainda de acordo com o executivo, o Brasil é 
o principal mercado. "Em reais não temos dúvidas que vamos crescer no Brasil, mas 
reportamos em euros e a desvalorização do real foi muito grande", afirmou. "O mercado este 
ano vai ser desafiador, mas acreditamos no crescimento", confirmou Marcelo Ferreira, 
presidente da Adidas no Brasil, que espera crescimento de dois dígitos para a divisão em 2009.  
 
Além disso, pode ser que a empresa amplie a produção local. Em 2008, 75% das vendas da 
Adidas no Brasil foram produzidas no País, através de parceiros, já que a empresa não possui 
fábricas próprias. Hainer contou que existe a possibilidade de ampliar esse volume. "Depende 
dos consumidores também", afirmou.  
 
No Brasil, a empresa inaugurou um centro de distribuição da marca Adidas em outubro do ano 
passado. Além do investimento para melhorar a infraestrutura da empresa no Brasil, a Adidas 
também quer ampliar o número de lojas. Segundo Ferreira, a meta é ultrapassar 40 lojas em 
2009. Atualmente são 29 lojas no Brasil.  
 
Copa do Mundo  
 
O Brasil está entre os dez mercados mais importantes para Adidas, de acordo com Hainer. E 
deve ficar ainda mais importante, por conta da organização da Copa do Mundo, em 2014. 
Tradicionalmente o grupo alemão patrocina atletas, equipes e faz ações especiais durante o 
evento. Em 2006, na Copa da Alemanha, a empresa patrocinou a reforma e construção de um 
estádio para 30 mil pessoas. Em 2008, a empresa também realizou ações especiais na 
Eurocopa e nas Olimpíadas. "Ainda é cedo para falar, mas temos muitos planos para a Copa de 
2014. Vamos fazer grandes coisas por aqui", disse Hainer.  
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