
U I T O A N T E S D E A P R I 

M E I R A M E D A L H A ser 

conquistada na Olimpía
da de Londres, em 2012, 
ou de o troféu da Copa 

do Mundo de 2014 ser levantado pela 
seleção campeã, uma disputa tão ou 
mais acirrada já começou: as marcas 
de artigos esportivos trabalham a todo 

o gás em estratégias para ganhar o co
ração e o bolso dos consumidores. Em 
qualquer lugar do mundo, Jogos Olím
picos e Copa são oportunidades excep
cionais para as marcas esportivas ven
derem milhões de tênis, camisas ofi
ciais, bolas e uma infinidade de roupas, 
acessórios e outros produtos. Mas, 
quando esses dois eventos são sedia

dos no mesmo país com intervalo de 
apenas 24 meses entre um e outro, o 
potencial de vendas cresce exponen
cialmente. A última vez que essa do
bradinha ocorreu foi nos Estados Uni
dos, com a Copa de 1994 e os jogos de 
Atlanta, em 1996. De lá para cá, a in
dústria de material esportivo mudou 
muito — sobretudo no quesito tecno-

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.



logia. A expectativa é que os eventos 
no Brasil de 2014 e 2016 movimentem 
cifras milionárias das grandes grifes 
do esporte, tanto de gigantes interna
cionais, como Nike e Adidas, quanto 
de nacionais, como Penalty e Olympi-
kus. Hoje, o mercado brasileiro de rou
pas, calçados e equipamentos esporti
vos gira em torno de 10 bilhões de 
dólares por ano — o que representa 3% 
do mercado global, de 315 bilhões de 
dólares. O Brasil está entre os dez pa
íses que mais consomem material es
portivo no mundo — em nível equiva-

bre o consumo de produtos", afirma 
Márcio Callage, diretor de marketing 
da Olympikus, líder do mercado na
cional de material esportivo. 

No cronograma das grandes marcas, 
entrar em 2012 sem uma estratégia 
definida para a Copa pode ser fatal. 
Por isso, as empresas correm contra o 
tempo para decidir estratégias que en
volvem desde a logística de produção 
até a contratação de patrocínios de 
atletas e seleções — temas que são tra
tados como segredo de Estado na cú
pula das companhias. O grupo Dass, 

diretor do Dass. "Afinal, um produto 
novo leva 18 meses para ficar pronto." 
Paralelamente, as marcas começam a 
trabalhar nos conceitos de design que 
deverão orientar as coleções. No co
meço de agosto, uma equipe de desig
ners da Nike, chefiada pelo holandês 
Arjen Scholts, veio ao Brasil e conver
sou com 60 personalidades brasileiras 
ligadas ao futebol — do ex-treinador 
Zagallo à apresentadora da M T V Pe
nélope Nova — em busca de inspiração 
para a coleção de camisas oficiais da 
seleção brasileira. A Nike, que paga 40 

lente ao da Itália e ao da Coreia do Sul. 
Segundo a consultoria americana NDP 
Group, a previsão é que o mercado bra
sileiro cresça de 5% a 10% ao ano até 
a Copa do Mundo, elevando o fatura
mento do setor a 14 bilhões de dólares 
em 2014. "Os dois eventos colocam o 
esporte na agenda de muito mais bra
sileiros, e isso tem impacto direto so-

dono do direito de explorar no Brasil 
as marcas Fila, Umbro e Tryon (além 
de fornecedor de Nike e Adidas), es
tuda a ampliação de fábricas ou a aber
tura de uma nova unidade para dar 
conta da demanda em alta. "Nos pró
ximos seis meses, tudo tem de estar 
definido, da verba ao produto que va
mos lançar", diz Francisco Machado, 

milhões de dólares por ano para es
tampar sua marca na camisa oficial, 
deve apresentar, em junho de 2013, à 
Confederação Brasileira de Futebol os 
dois modelos que os jogadores vestirão 
em campo. "Em geral, o faturamento 
da companhia com camisas oficiais 
cresce 30% em anos de Copa", diz Má
rio Andrada, diretor da Nike. 
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Se os artigos esportivos para atletas 
de alta performance trazem fama para 
as empresas do setor, o que gera fortu
na mesmo são os chamados produtos 
com estilo esportivo — as adaptações 
destinadas ao consumidor. Ou seja, 
nem só de corredores de maratona ou 
jogadores de voleibol vive o mercado 
de tênis. Metade do faturamento dos 
fabricantes no Brasil vem da venda de 
calçados esportivos para a população, 
que os usa no dia a dia. De acordo com 
uma pesquisa do Ibope, quase 30 mi
lhões de brasileiros de 16 a 64 anos de 
idade compram tênis anualmente — 
22% deles adquirem quatro pares ou 
mais por ano. O aumento da renda dos 
consumidores nos últimos anos bene
ficiou diretamente esse mercado. O 
grupo Cambuci, dono da marca Penal-
ty, criou há cinco anos a marca Stadium, 
com chuteiras de 49 reais para as clas
ses C e D. Resultado: as vendas da Sta
dium têm crescido cerca de 50% ao ano. 
Números tão vistosos também repre
sentam riscos. "As grandes marcas 
aprenderam na Copa da África do Sul 
e na Olimpíada de Pequim que não po
dem superestimar a demanda do mer
cado local para não acabar com merca
doria encalhada depois dos eventos", 
diz Renaud Vaschalde, analista de in
dústria esportiva da NDP Group. 

Uma das grandes armas para ganhar 
o consumidor ainda está no campo do 
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patrocínio a atletas, seleções e confe
derações. "Nossa meta é ter 40 sele
ções patrocinadas na Copa", afirma 
Rodrigo Messias, diretor de marketing 
da Adidas, patrocinadora oficial dos 
dois eventos. Embora boa parte das 
seleções e dos atletas já esteja contra
tada para a Copa, há ainda negócios a 
caminho. A brasileira Penalty fechou 
com o espanhol Victor Váldes, goleiro 
do Barcelona e da seleção espanhola, 
atual campeã mundial. A contratação, 
envolvendo fornecimento de material 
por cinco anos, é parte dos planos de 
internacionalização da marca, concen
trada em futebol há dois anos. "A Copa 
do Mundo será uma vitrine para mos
trar ao consumidor estrangeiro uma 
marca brasileira de futebol" , diz 
Eduardo Ruschel, diretor comercial da 
Penalty. Trajetória inversa têm feito 
marcas estrangeiras que querem ope
rar no Brasil. A americana Under Ar-
mour fechou, em julho, um patrocínio 
com o time de basquete Pinheiros/Sky 
e deve começar a vender seus produtos 
no país em 2012. Depois de dois anos 
de ausência, a espanhola Kelme voltou 
ao mercado brasileiro no ano passado, 
como patrocinadora do futebol do São 
Bernardo, time da segunda divisão. A 
chinesa Li Ning procura no Brasil um 
time para chamar de seu. Todas que
rem o mesmo: conquistar ávidos con
sumidores brasileiros. 
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Text Box
Fonte: Exame, São Paulo, ano 45, n. 16, p. 138-141, 7 set. 2011.




