
Adidas disputa liderança
na Copa e na Olimpíada

Unidade brasileira, a nona maior entre as subsidiárias
do grupo, prevê expansão acentuada com os eventos

Amarca Adidas é uma par-
ceira antiga dos brasileiros.
Primeira grande fabricante

internacional de artigos esportivos
a colocar os pés no país, em 1973, ela
foi a patrocinadora da Seleção Brasi-
leira de Futebol na Copa do Mundo
na Argentina cinco anos depois. A
realização da Copa 2014 e da Olim-
píada 2016 no Brasil amplia as opor-
tunidades de crescimento da marca,
que ambiciona calçar não só o time
e os atletas brasileiros, mas também
boa parte da população, ampliando
sua fatia no mercado nacional.

Até meados dos anos 90, os pro-
dutos Adidas eram fabricados e co-

mercializados aqui pela Vulcabras e
Drastosa, com exceção de raríssimos
produtos que vinham de fora. A em-
presa de origem alemã tinha uma
atuação restrita a um escritório, que
cuidava dos interesses da marca, dava
suporte técnico aos produtos e recebia
royalties. "Foi em 1995 que a empresa
começou a acordar para o potencial
de consumo de artigos esportivos no
Brasil e, a partir de 1999, que o país co-
meçou a acordar para outras moda-
lidades de esporte", recorda Marcelo
Ferreira, presidente da Adidas Brasil.
Na época, as marcas de artigos espor-
tivos vendiam apenas uma categoria
específica. Ou focavam em futebol ou

no tênis. Foi nesse mercado inexplo-
rado que a Adidas passou a quebrar
barreiras, avançar na oferta de produ-
tos de diferentes categorias e também
a patrocinar atletas.

Mesmo assim, até 2001, a em-
presa ainda era minúscula no país:
ocupava o 53° lugar no ranking
das subsidiárias da marca no mun-
do. Hoje, ela é a nona maior e essa
posição pode subir ainda mais, já
que há muito mercado para ser
trabalhado. "O consumo de tênis
por ano é muito menor que nos
Estados Unidos e na Europa. É
uma média de 1,3 par de tênis no
Brasil para 1,8 nos países europeus



e sete nos Estados Unidos, com a
diferença de que lã fora o consu-
midor compra um tênis para cada
categoria, enquanto no Brasil se
faz academia com o mesmo tênis
usado para jogar futebol."

A expansão conquistada aqui
nos últimos anos está diretamente
ligada aos investimentos realiza-
dos, o que inclui a aposta em novos
esportes, a inauguração de grandes
instalações e o lançamento de pro-
dutos com alta tecnologia e sofisti-
cação. Muitas lojas de artigos espor-
tivos foram abertas por incentivo
da Adidas. "Até o final da década de
90, o comum era encontrar um ou
outro modelo de tênis em sapata-
rias. No entanto, o lojista passou a
perceber que a coleção de produtos
disponíveis era muito maior do que
aquela a que ele tinha acesso."

A partir da atual década, a Adidas
passou a intensificar sua presença.
Em junho de 2008, mudou sua sede
administrativa para Alphaville (SP),
onde criou um ambiente com novas
e modernas instalações, e inaugu-
rou um Centro de Distribuição em
Embu das Artes (SP), em uma área
de 25 mil metros quadrados. O novo
espaço possui 170 mil posições de
armazenagem e controle automati-
zado em 100% de suas operações. A
fabricação de seus produtos no país
se dá via parceiros, como o grupo
Disport, que produz 60% dos calça-
dos da marca vendidos no país. Já a
fabricação de produtos têxteis se di-
vide entre oito fabricantes.

As oportunidades são ainda
maiores com a Copa do Mundo e
os Jogos Olímpicos. "O esporte, de
forma geral, será beneficiado com
20Í4 e 2016", aposta Ferreira, base-
ado na experiência alemã em 2006.
Anos antes da Copa, o europeu pas-
sou a respirar esportes (não só fute-
bol) e a comprar mais artigos.

Hoje a Adidas comercializa cal-
çados, roupas e equipamentos para
a prática das mais variadas moda-
lidades esportivas, como futebol,
corrida, ginástica, karatê, basquete,
handebol, esportes de aventura, na-
tação e até ioga. Seu portfólio atende
aos públicos masculino, feminino e
infantil. Para fazer seus produtos

chegarem aos pés dos clientes, a
Adidas conta hoje com 30 lojas pró-
prias, 12 outlets e seis mil pontos de
venda espalhados pelo país - o que
inclui lojas de sapatos.

Em lojas especializadas em es-
portes como a Centauro, a estraté-
gia da Adidas foi criar um córner
para divulgar o conceito da marca.
Esse córner funciona como uma
miniloja Adidas dentro de uma
loja maior e inclui ambientação
especial e até o videogame Playsta-
tion para os compradores em po-
tencial vivenciarem a experiência
dos produtos da marca.

A crise financeira global não
passou despercebida pela empre-

sa. "Nossa expectativa era vender
mais. Mesmo assim, vamos crescer
dois dígitos no Brasil." Para isso,
a marca teve de se reposicionar
em alguns momentos e até mexer
em determinadas faixas de pre-
ço. Como tem uma coleção muito
grande, Ferreira diz que foi pos-
sível desenvolver produtos locais
para poder atingir outros segmen-
tos de consumidores. Em sua opi-
nião, essa é a vantagem de atuar
em vários segmentos e que per-
mite seguir a velha recomendação
de não apostar todas as fichas em
um único lugar. Nesse caso, em um
único segmento do mercado de ar-
tigos esportivos.
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