
No dia 21 de setembro de 2DD9, dia 
Internacional da Paz, os CEOs da Adidas 
e da Puma, Herbert Hainer e Jochen Zeitz, 
promoveram uma formidável, simpática 
e criativa iniciativa. Fazer um jogo de fu
tebol para assinalar a paz entre as duas 
empresas. 

Para quem não sabe a história, os ir
mãos Adolf (apelido de Adi) e Rudolf 
Dassler moravam na pequena cidade 
medieval de Herzogenaurach, região da 
Bavária na Alemanha, 25 km a noroeste de 
Nuremberg. 

Tudo começa nos idos de 1924, no 
fundo da-casa de seus pais, quando 
os dois fundaram a Gebrueder Dassler 
Sportschuhfabrik (Fábrica de Sapatos 
Esportivos Irmãos Dassler). A fábrica cres
ceu muito nos 20 anos seguintes, tendo 
inclusive fabricado botas para o exército 
alemão. Em 1945, com o fim da Segunda 
Grande Guerra, em função de uma violen
ta briga em cima do desenho de um novo 
sapato, os dois terminaram a sociedade e 
não se falaram mais para o resto de suas 
vidas. No cemitério de Herzogenaurach, os 
túmulos dos dois irmãos estão em lados 
totalmente opostos. 

Em função dessa briga, em 1948, 
Rudolf atravessou o Rio Aurach, que se
para a cidade em duas partes, e montou 
do outro lado uma nova fábrica de sapatos 
que recebeu o nome de Puma. Adi ficou na 

fábrica em que já estava e deu a ela o nome de 
Adidas, juntando o seu apelido "Adi" às 3 pri
meiras letras do seu sobrenome. 

Segundo os habitantes mais velhos de 
Herzogenaurach, várias desavenças entre os 
dois irmãos sobre vários assuntos já vinham se 
arrastando por muitos anos. Assuntos de or
dem política em termos de correntes do nazis
mo e familiares, em função de Rudolf ter tido 
umas bandolas com a esposa de Adolf, 

Contam ainda, que no fim da guerra, an
tes de um bombardeio da cidade pelos alia
dos, quando Rudolf e sua família entravam 
em um abrigo antiaéreo, Adi que com sua fa
mília já estava lá, gritou: "Os porcos desgraça
dos estão chegando". Rudolf levou isso como 
ofensa pessoal, apesar de Adi ter dito, poste
riormente, que ele estava se referindo aos pi
lotos da RAF 

A briga entre os irmãos Dassler tornou-se 
um assunto tão sério na cidade que, curiosa
mente, o Rio Aurach, passou a ser uma verda
deira Muralha de Berlim. Os moradores do lado 
Adidas não vinham nunca para o lado Puma, e 
vice-versa. Cada lado tinha suas escolas, pra
ças, igrejas, bancos, lojas, bares, restaurantes 
e seus cinemas. Os jovens de um lado não 
namoravam os jovens do outro lado. E, ob
viamente, os de um lado só usavam sapatos 
Adidas e os do outro só Puma, 

Hoje, a Adidas e a Puma não são mais em
presas familiares. A Adidas faz parte de um gru
po sediado em Herzogenaurach, que em 2010 

teve um faturamento de 11.9 bilhões de euros 
com suas marcas: Adidas, Reebok, TaylorMade-
adidas Golf, Reebok-CCM Hockey e Rockport. 

A Puma faz parte do PPR Group, sediado 
em Paris, que em 2010 teve um faturamen
to de 14.6 bilhões de euros com suas mar
cas: Puma, Gucci, Bottega Veneta, Yves Saint 
Laurent, Balenciaga e as livrarias FNAC. 

O jogo de futebol para celebrar a paz entre as 
duas empresas mesclou em cada time colabo
radores das duas empresas, inclusive os CEOs. 

Para finalizar. Com o passar dos anos, 
Adidas e Puma vêm competindo acuradamen
te no campo publicitário. Cada uma delas ten
tando contratar atletas dos vários esportes pa
ra apoiarem o marketing de seus produtos. 

Um caso famoso aconteceu na Copa do 
Mundo no México em 1970. A Puma havia con
tratado o jornalista alemão Hans Henningsen 
para fazer mediações publicitárias com jogado
res importantes de vários países, Hans acertou 
com Pelé, 125 mil dólares, para fazer um mer
chandising fora de série. 

Antes do início da final, Brasil e Itália, Pelé 
foi até o árbitro Rody Glockner da Alemanha 
Oriental e pediu um minutinho para amarrar 
a sua chuteira. O juiz concedeu. Pelé ajoelhou 
-se no campo e começou a mexer calmamente 
nos cordões de sua chuteira do pé direito. A te
levisão fez um dose no pé de Pelé e o mundo 
todo pôde ver a chuteira Puma que ele estava 
usando, ao contrário das chuteiras Adidas dos 
outros jogadores. 
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