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Empresa alemã foi a patrocinadora de futebol mais lembrada pelos torcedores dos principais 
mercados da Europa 
 
Um estudo, realizado pela Sport+Markt, agência de marketing esportivo européia, com fãs de 
futebol da Espanha, França, Itália, Reino Unido e Alemanha, classificou as respostas 
espontâneas dos entrevistados quanto a primeira marca associada ao futebol. E, para Lucas 
Reñe Copelli, sócio diretor da Vallua, consultoria de gestão e reestruração de empresas, não 
deu zebra: Adidas na cabeça. 
 
O especialista lembra que a marca é alemã e mantém uma presença muito marcante no 
continente. De fato, apesar de a Adidas dividir os patrocínios aos principais clubes desses 
países com a Nike (como, Milan X Inter e Juventus, na Itália, Chelsea e Liverpool X Manchester 
United e Arsenal, na Inglaterra, e Real Madrid X Barcelona, na Espanha), a marca das três 
listras é patrocinadora de três das cinco seleções nacionais (Alemanha, França e Espanha), 
enquanto a empresa americana não tem nenhuma como sua parceira. 
 
Paulo Ziliotto, gerente de comunicação da Adidas do Brasil, lembra ainda as diversas 
competições que a empresa patrocina, como a Champions League e a Copa do Mundo, que 
têm grande repercussão na Europa e em todo o planeta. 
 
A subida de outra marca de material esportivo, a Puma, para a terceira posição no ranking (no 
último estudo, de 2004-2005, estava em oitavo) é mais uma demonstração do crescimento do 
futebol africano. Afinal, na última copa, em 2006, a empresa patrocinou todas as seleções 
africanas presentes no torneio da Fifa. 
 
Apostas batem a caridade 
 
Copelli aponta, ainda, para um outro destaque do estudo. Pela primeira vez a Unieef, que 
recebe dinheiro para estampar a camisa do Barcelona, aparece entre as vinte mais lembradas, 
na 15- posição. No entanto, a instituição que olha pelas crianças do mundo ainda está distante 
do site de apostas Bwin, que paga para aparecer nas camisas dos gigantes Milan e Real 
Madrid, que aparece em 9º. 
 



 
 
 
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 25 jan. 2010, Primeiro Caderno, p. 39. 


