
Parceira comercial mais antiga da Fifa, a Adidas tem se tornado uma 
das marcas mais influentes do mercado esportivo desde os anos 70, quan
do o negócio passou a tomar conta do esporte. Agora, porém, a empresa 
alemã disputa cabeça a cabeça a liderança global de mercado com a Nike. 
A Copa do Mundo da África do Sul expôs com clareza essa polarização 
do futebol. As duas marcas estiveram presentes na final do torneio, dis
putaram até o último gol a artilharia da competição e o prêmio de joga
dor mais valioso do Mundial. No final, ganhou o consumidor, que teve 
acesso a uma maciça campanha, dos dois lados, para ser conquistado. 

Essa disputa deve se intensificar nos próximos anos e, sem dúvida, 
vai passar pelo Brasil. É isso o que prevê HERBERT HAINER, presiden
te mundial da Adidas. Em entrevista exclusiva à Máquina do Esporte, 
o chefão da empresa alemã diz que o país será a bola da vez nos investi
mentos relacionados a esporte. Ele ainda alfineta a sua maior concorrente 
e diz que a Adidas está muito longe de perder a liderança no futebol. 



EM 2006, A COPA DO MUNDO FOI MARCADA 
POR TER SIDO A "COPA VERDE", COM O TEMA 
DA SUSTENTABILIDADE DOMINANDO AS INICIATIVAS 
DE MARKETING DAS EMPRESAS. EM 2010, FOI A 
VEZ DE AS COMPANHIAS APOSTAREM NAS AÇÕES 
SOCIAIS. POR QUE ESSA MUDANÇA? 

A sustentabilidade é um componente im
portante de nossa estratégia global e natural
mente isso inclui a nossa atividade na África. 
Em relação à Copa do Mundo de 2010, na 
África do Sul, e depois dela, a Adidas está 
envolvida em programas sociais que usam o 
Esporte como meio de desenvolvimento social 
e educacional. Nesta Copa, tivemos três estra
tégias sociais envolvidas com nossa marca. A 
primeira foi uma parceria com a escola Score 
(Sports Coaches Outreach), cujo objetivo é 
educar as crianças por meio do esporte. Além 
disso, por sermos um parceiro da Fifa, apoia
mos os projetos sociais da entidade. Recebe
mos 15 mil ingressos para jogos da Copa do 
Mundo e os redistribuímos para estudantes de 
escolas da África do Sul que não teriam acesso 
a esses bilhetes. O terceiro pilar é uma causa de 
marketing: a Adidas e a Fundação 46664, de 
Nelson Mandela, criaram uma linha de pro
dutos vendida mundialmente, chamada "Uni-
te Mzansi Unite", em que cada produto ama
relo multifunção comprado ao preço de 10 
euros terá o lucro revertido para a instituição. 

QUAL É A IMPORTÂNCIA DA COPA DO MUNDO 
PARA OS PLANOS ANUAIS DA ADIDAS? O QUAN
TO DO ORÇAMENTO DE MARKETING DA EMPRESA É 
DESPENDIDO PARA O EVENTO? 

A Copa do Mundo é o maior evento do 
mundo, e o futebol está no coração e na alma 
da Adidas. É uma perfeita combinação. É o 
momento perfeito para mostrar nossa empresa, 
nossa marca e nossos produtos. Com a Copa 
do Mundo, nós reafirmamos a nossa lideran
ça no mercado de futebol e alcançamos um 
novo recorde de vendas na categoria futebol, 
de mais de 1,3 bilhão de euros [R$ 3 bi]. Em 
relação ao investimento, não falamos sobre o 
quanto investimos em marketing, mas posso 
dizer que o orçamento de todo o grupo é de 

cerca de 13% do valor de nossas vendas. Um 
pouco menos em anos sem grandes eventos, 
um pouco mais nos anos de grandes eventos. 

A NIKE ANUNCIOU NESTE ANO QUE HAVIA 
ULTRAPASSADO A ADIDAS NO FUTEBOL. ISSO DE 
FATO ACONTECEU? QUE AÇÕES A EMPRESA FARÁ 
PARA RECUPERAR A LIDERANÇA? 

"A Copa do Mundo é o 
momento perfeito para 
mostrar nossa empresa, 
nossa marca e nossos 
produtos. Com ela, nós 
reafirmamos a nossa 
liderança no futebol" 

Não há dúvidas de que a Adidas é a marca 
líder no futebol e uma análise independente 
de participação no mercado prova isso. A Adi
das tem uma participação global de mercado 
de 34%. Em mercados estratégicos como o da 
Alemanha e também da América do Norre, 
nossa fatia de mercado no futebol é até maior, 
de mais de 50%. Neste ano, pretendemos 
estender nossa liderança global de mercado. 
Além disso, nós temos a maior visibilidade 
de marca na Copa do Mundo. No Mundial 
de 2010, fomos patrocinadores oficial, forne
cedores e fizemos o licenciamento do torneio. 
Isso significa que não apenas provemos a bola 
oficial, equipamos 12 times e mais de 200 jo
gadores, mas também fornecemos material es
portivo para todos os oficiais da Fifa, árbitros, 
pegadores de bola e voluntários. Nós também 



ativamos nossa participação no futebol com a 
campanha "Todo time precisa", antes e duran
te a Copa. Nossa comunicação trouxe toda a 
excitação que envolveu o Mundial da África 
para o mundo. E também estivemos presentes 
em todos os canais onde podemos alcançar di
retamente nossos consumidores: no ponto de 
venda e nas mídias digitais. 

QUAIS AS APOSTAS QUE A ADIDAS FAZ PARA 
O MERCADO DE FUTEBOL NOS PRÓXIMOS ANOS? 
JOVENS DE DESTAQUE NO FUTEBOL BRASILEIRO, 
COMO NEYMAR, PAULO HENRIQUE GANSO E PHI-
LIPPE COUTINHO SÃO ATLETAS DA NIKE... 

Diria que estou satisfeito com o portfólio 
de atletas que temos, mas nós, com certeza, 
sempre monitoramos o mercado em busca de 
jovens atletas. No Brasil, nossa presença den
tro de campo é muito forte porque os atletas 
sabem que nós vivemos e respiramos futebol 
para municiá-los com produtos inovadores 
que os ajuda a ter a melhor performance. O 
melhor exemplo disso é a recém-lançada chu-
teira F50 adiZero , que cobriu os campos do 
Campeonato Brasileiro com a chuteira ama
rela e preta usada por jogadores como Vagner 
Love, Cleiton Xavier e Kleber, entre outros. 

feitos e sempre monitoramos os novos talentos, 
desde que eles tenham como característica se
rem autênticos, relevantes e inovadores. 

QUAIS OS PLANOS PARA O JOGADOR KAKÁ 
ATÉ A COPA DE 2014? ELE SERÁ O LÍDER DA 
COMUNICAÇÃO DA EMPRESA MESMO SE NÃO VIER A 
JOGAR O PRÓXIMO MUNDIAL? 

O Kaká não é apenas um dos melhores e 
mais elegantes jogadores no mundo, usando a 
nossa chuteira adiPure, mas também um sím
bolo no mundo do futebol. Ele continua a ser 
muito valioso para nós, ajudando no desenvol
vimento de nossos produtos e também estando 
presente em nossa campanha global de fute
bol. Não podemos prever o futuro até 2014, 
mas temos um contrato de longa duração com 
o Kaká e esperamos que ele continue a ser um 
ótimo jogador como já tem sido há anos. 

HAVERÁ ALGUMA MUDANÇA NA PARCERIA COM 
PALMEIRAS E FLUMINENSE, OS DOIS CLUBES QUE 
A EMPRESA PATROCINA NO BRASIL? 

Nós temos uma longa e bem sucedida par
ceria com os dois clubes, e pode ter certeza de 
que vamos aumentar nossas atividades de ma
rketing nos próximos anos em relação a eles. 

"O Kaká continua a ser muito valioso para nós, 
ajudando no desenvolvimento de nossos produtos 
e também estando em nossa campanha global de 
futebol. Temos com ele ainda um longo contrato" 

QUAIS ATLETAS BRASILEIROS QUE MELHOR 
REPRESENTAM OS IDEAIS DA ADIDAS? ELES JÁ 
FAZEM PARTE DO PORTFÓLIO DA EMPRESA OU HÁ 
ALGUM ATLETA QUE PODE SER CONTRATADO? 

Creio que nosso elenco de atletas no Brasil 
está muito bom, com atletas como Kaká, Lú
cio, e Grafite no futebol, ou Tiago Fernandes 
no tênis. Mas nós nunca nos damos por satis-

DEPOIS QUE A ADIDAS COMPROU A REEBOK, 
TIROU A MARCA DO FORNECIMENTO OFICIAL DE 
PRODUTOS PARA A NBA E COLOCOU AS TRÊS 
LISTRAS NO LUGAR. O MESMO NÃO OCORREU NAS 
LIGAS DE FUTEBOL E HÓQUEI. POR QUE ISSO? 

O mercado de equipamentos esportivos 
americano é o maior do mundo. Normal
mente temos uma disputa cabeça a cabeça na 





aumentamos o esforço de marketing na cam
panha de mudança de percepção da marca. A 
campanha global usa a expressão "Ree" para 
"Redefenir" o esporte. Nós estamos ainda co
lhendo os frutos desse nosso primeiro sucesso 
comercial. A Reebok é líder no segmento de 
fitness. Esperamos, até o final deste ano, ven
der mais de 10 milhões de pares de tênis para 
a prática de ginástica aeróbica. 

E EM RELAÇÃO AO BRASIL, QUAIS AS EXPEC
TATIVAS DA EMPRESA PARA O MERCADO NACIO
NAL? HAVERÁ UMA ATUAÇÃO MAIS PESADA POR 

CONTA DA REALIZAÇÃO DOS MEGAEVENTOS? 
O Brasil é um mercado emergente impor

tante para o grupo Adidas em geral. Haverá 
ainda mais atenção para o país nos próximos 
anos, por conta dos dois megaeventos espor
tivos: a Copa do Mundo de 2014 e os Jogos 
Olímpicos de 2016. Ter os dois maiores even
tos esportivos num mesmo país num intervalo 
de dois anos é uma oportunidade incrível que, 
com certeza, vamos usar para alcançar ainda 
mais o nosso crescimento de mercado. 

EM RELAÇÃO AOS JOGOS OLÍMPICOS DE 
2016, A NIKE JÁ COMEÇOU SUAS AÇÕES FECHAN
DO CONTRATOS COM FEDERAÇÕES LOCAIS (BAS
QUETE E ATLETISMO). COMO SERÁ A ESTRATÉGIA 
DA ADIDAS PARA ESSE EVENTO? 

A história da Adidas com os Jogos Olím
picos remonta aos anos 20. Desde então, Adi 
Dassler [fundador da empresa] trabalhou para 
equipar todos os atletas com equipamentos 
que os ajudem a alcançar o impossível. Nós 
estamos olhando para os Jogos Olímpicos de 
2016, mas entenda que ainda é muito cedo 
para revelar quaisquer planos sobre isso. 

Text Box
Fonte: Máquina do Esporte, São Paulo, ano 3, n. 2, p. 24-28, 2010.




