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Anos em que torneios acontecem não são, necessariamente, os de maior crescimento 
 
No ano em que o Brasil conseguiu sair do jejum de 24 anos sem títulos na Copa do Mundo, a 
Nike registrou perda de 8,2% nas vendas nos meses dos jogos no mundo. E quando tudo deu 
errado, quatro anos atrás, e a seleção brasileira se dobrou frente à França, em 2006, a receita 
mundial do grupo subiu 10,3% nos meses de abril e junho, quando só se falava no evento. 
Nas incoerências que só o futebol pode ter, dentro e fora de campo, os resultados da maior 
fabricante de material esportivo do mundo em nada se relacionam com o desempenho da mais 
tradicional seleção patrocinada no evento. E não é só: no mundo, a Nike não vende muito mais 
produtos porque o ano é de Copa. O campeonato é só parte do jogo da Nike. 
 
Levantamento feito pelo Valor, com base nos resultados trimestrais da companhia nas últimas 
quatro Copas, mostra que a alta na demanda pela marca nos períodos dos jogos é um pouco 
acima da taxa de expansão do grupo no ano todo.  
 
Na Copa de 2002, quando o país conquistou o pentacampeonato, a receita bruta da Nike 
aumentou 4,2% no ano. No segundo trimestre (abril a junho) que inclui período das partidas 
do campeonato, a alta foi de 6,2% - um pouco acima, mas nada tão elevado.  
 
Nessa análise realizada desde 1994, nos meses em que a Copa ocorre, a expansão na receita 
da Nike não passa de 10%. 
 
Outra comparação explica melhor esse cenário. Entre os anos 2000 e 2009, a taxa média de 
crescimento anual da Nike foi de 12,7%. Mas no ano de 2006 (a melhor Copa das últimas duas 
décadas para a marca) a alta atingiu índice abaixo dessa média - 8,8%. Essa comparação dos 
resultados anuais versus a Copa faz sentido porque o peso do futebol nos resultados do grupo 
é relevante. A Nike se tornou nesta década a líder mundial no segmento. Dados da consultoria 
NPD Group mostram que, em junho de 2009, a Nike detinha 38% do mercado de produtos 
para futebol - e a Adidas tem, 34%. 
 
Nessa conta, portanto, chama atenção o fato de a líder do mercado não crescer tanto quando 
a Copa acontece. "A Nike está pensando a longo prazo. Ninguém vai comprar mais tênis 
porque a Copa chegou. O consumidor pode até beber mais cerveja e comer mais salgadinhos. 
Mas não vai sair correndo para comprar a camisa da seleção. Isso não é um problema. E a 
Nike sabe disso", diz Claudinei Santos, coordenador do núcleo de estudos em negócios do 
esporte da Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM). "Ela investe porque precisa 
manter a marca na vitrine do mundo". 
 
É algo que a própria companhia tem percepção clara. "Esse é o nosso negócio. Portanto, temos 
uma relação com o esporte e com o futebol que vai além dos campeonatos", diz Tiago Pinto, 
diretor de marketing da Nike Brasil. "Nosso crescimento consecutivo há anos reflete essa 
postura a longo prazo. Além disso, a Nike faz lançamentos e investe no esporte o ano todo. A 
expansão nas vendas não fica localizada ao trimestre em que o evento ocorre". 
 
Para Frederico Guaragna, pós-graduado em marketing esportivo pela Universidade de 
Barcelona, é preciso lembrar um efeito negativo nesse mercado, que pode afetar as vendas 
das empresas nesses eventos. "Chega num certo momento em que o consumidor menos 
apaixonado pelo assunto cansa de tantas campanhas e ações na mídia. Ele não aguenta mais 
tanta exposição e, caso estivesse planejando alguma compra, acaba postergando". 
 
Com isso, é provável que passado o mundial, a demanda por artigos esportivos cresça entre 
aqueles que voltam às lojas tardiamente, ou entre aqueles que aguardavam queimas de 
estoque ou promoção para, então adquirir o produto. 
 



 
 
Coca-Cola lança Powerade para concorrer com Gatorade 
Lílian Cunha 
 
Vinte e dois anos após o lançamento do primeiro isotônico no Brasil - o Gatorade, pela Quaker, 
hoje pertencente à PepsiCo -, a Coca-Cola Brasil finalmente começa a disputar esse mercado 
com a marca Powerade.  
 
Presente em mais de 70 países, a Powerade tem 88% de participação na França, 55% na 
Austrália e 93% na Rússia. No Brasil, a companhia não divulga qual a meta para o produto.  
 
"Trazer Powerade faz parte da proposta de oferecer um portfólio cada vez mais amplo de 
bebidas, que atenda a todas as ocasiões de consumo", explica John Pinto, diretor de marketing 
de novas bebidas da Coca-Cola Brasil. A bebida, com preço sugerido de R$ 2,90, foi escolhida 
pela Fifa para a hidratação dos jogadores durante a Copa do Mundo da África do Sul.  
 
O mercado de isotônicos movimenta mais de R$ 230 milhões por ano no país - cerca de 45 
milhões de litros. Gatorade tem mais da metade das vendas, conforme pesquisas de mercado.  
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 28 maio 2010, Empresas, p. B4. 


