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A Adidas intensifica investimentos e o desenvolvimento de novos produtos para alavancar os 
negócios no Brasil na chamada “Década do Esporte”, uma janela de oportunidade histórica. 
Passada a Copa do Mundo da África do Sul, a atenção já se volta à de 2014, assim como para 
as Olimpíadas de 2016, ambas no País. A Copa América de 2015, que continua sem sede 
definida, também é positiva para estimular as vendas da companhia no País. Esses eventos 
esportivos são combinados com um cenário de ascensão da classe C e D, ou seja, um 
movimento de expansão do mercado consumidor. 
 
“Todas as atenções se voltam ao Brasil nos próximos anos, não somente por parte da Adidas 
do Brasil, mas da Adidas internacional em torno do Brasil. Não posso abrir números, mas a 
companhia já atua no desenvolvimento de produtos, no apoio a atletas e na comunicação da 
marca. É importante começar antes, realizar investimentos parrudos e desenvolver parcerias 
sustentáveis para ter sucesso”, destacou Paulo Ziliotto, gerente de Comunicação de Marca da 
Adidas do Brasil, que participou nesta quarta-feira (18/08) do comitê estratégico de Marketing 
da Amcham-São Paulo. 
 
De acordo com ele, os trabalhos foram iniciados o mais cedo possível, já prevendo maior 
concorrência entre as marcas de artigos esportivos, assim como a disputa acirrada pelos meios 
de comunicação e pela mente dos consumidores. A Adidas está divulgando fortemente o 
patrocínio fechado para a Copa com a Fifa (Federação Internacional de Futebol Associado). 
 
A estrutura atual da empresa no País consiste em um escritório de representação, um estoque 
próprio e uma rede de fábricas parceiras, principalmente nas regiões Sul e Nordeste.  
 
Produtos em destaque 
 
A estratégia da Adidas, conforme Ziliotto, é atender os mais variados nichos da população e 
fazer com que um número expressivo de brasileiros tenha contato com a marca. “Existem 
estudos para lançamento de produtos tecnológicos, mais caros devido aos processos de 
Pesquisa & Desenvolvimento (P&D), mas trabalharemos também com produtos na base, mais 
acessíveis”, afirmou.  
 
A paixão brasileira pelo futebol e o fato de a próxima Copa ser no País colocarão à frente as 
vendas da linha ligada ao esporte, principalmente bolas e chuteiras.”Entretanto, todo o 
mercado esportivo será favorecido com a Copa, desde itens para academias e tênis de corrida 
até artigos de moda inspirados no futebol”, disse o gerente.  
 
A Adidas aproveitará o apelo das Olimpíadas para trazer produtos diferenciados ao País 
relacionados a esportes que ainda não são populares, disseminando também essas 
modalidades. A empresa fabrica artigos para 26 das 28 práticas olímpicas, considerada a 
marca mais completa. 
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