
Na Adidas, receita com futebol deve chegar a 1,5 bilhão de euros, prevê CEO 
Holger Elfes 
  
A Adidas, segunda maior fabricante de artigos esportivos do mundo, melhorou sua previsão 
para a receita recorde relacionada ao futebol para este ano. As vendas de camisas de seleções 
que disputam a Copa do Mundo mais que dobraram, em relação ao torneio de 2006. 
 
As vendas ligadas ao futebol serão de pelo menos € 1,5 bilhão (US$ 1,85 bilhão) este ano, 
disse ontem o CEO da Adidas Herbert Hainer, em sua sede em Herzogenaurach. Isso vai 
superar o recorde de € 1,3 bilhão, de 2008, quando o último campeonato europeu de futebol 
foi disputado. 
 
A Adidas patrocina 12 seleções nesta Copa, que vai até 11 de julho na África do Sul, além do 
próprio torneio. A companhia disputa a liderança no evento esportivo mais popular do planeta 
com a rival Nike, maior em tamanho e que está vestindo as seleções de 10 países com as 
marcas Nike e Umbro. 
 
"Em termos de vendas, participação de mercado e visibilidade, a Adidas é e continuará sendo a 
principal marca do futebol", disse Hainer. A companhia tem uma faitia de mercado global de 
34%, mais do que qualquer outra fabricante de produtos para o futebol, disse o CEO, citando 
números da consultoria NPD Group. 
 
A Adidas vendeu 1 milhão de camisas de cada uma das seleções alemã, mexicana, argentina e 
sul-africana e estima as vendas totais em pelo menos 6,5 milhões de unidades, mais que o 
dobro das 3 milhões vendidas na Copa de 2006. Uma camisa da seleção da Alemanha custa € 
69,95 em pontos de venda da Intersport. 
 
A Adidas também espera vender mais de 13 milhões das bolas oficiais da Copa, a jabulani, que 
custa até € 119,95 na Alemanha. "Estamos a caminho de alcançar nossa previsão anual", disse 
Hainer. A receita total de 2010 vai crescer ao ritmo da "faixa intermediária de um dígito", 
informou a companhia no mês passado. Os números para o segundo trimestre "não vão 
desapontar", disse Hainer. 
 
As vendas mundiais de produtos relacionados ao futebol alcançaram US$ 10,8 bilhões em 
2009 e poderão superar esta marca neste ano, segundo Renaud Vaschalde, analista da NPD 
Group em Paris. 
 
A Adidas gasta US$ 125 milhões por ano em acordos de patrocínio com a FIFA e as seis 
seleções mais importantes que patrocina, segundo a consultoria SPORT+MARKT. E a Nike 
investe US$ 75 milhões por ano com os direitos para vender artigos relacionadas a cinco 
grandes seleções.  
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 22 jun. 2010, Empresas, p. B4. 


