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Em iniciativa inédita nos seus quase 
40 anos de história no Brasil, de acor-

do com a própria empresa, a Adidas lan-
çou neste final de semana sua primeira 
campanha especialmente criada para o 
mercado nacional. A mudança de atitu-
de acontece no exato momento em que 
a filial brasileira deixa de responder para 
o escritório panamenho da companhia, 
que concentra as decisões sobre o mer-
cado hispânico, e passará a resolver su-
as demandas diretamente com a sede da 
empresa, na Alemanha.

“A mudança está exatamente aí. Dei-
xamos de responder para uma regional 
e falamos diretamente com a diretoria 
global. As nossas demandas e necessida-
des ficam mais específicas e mais próxi-
mas”, explica Diogo Guimarães, marke-
ting brand manager da companhia des-
de março deste ano. O executivo estará à 
frente de duas áreas da empresa, englo-
bando os setores de performance e esti-
lo, até então totalmente independentes. 

Outra importante novidade será a inau-

negócios

Adidas Brasil assume o jogo
Operação brasileira da marca ganha centro de criação, lança campanha  
própria e passa a responder diretamente para a sede, na Alemanha 
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guração de um centro de criação em São 
Paulo, específico para o consumidor bra-
sileiro. “A ideia é termos designers, criati-
vos, caçadores de tendências, por exem-
plo, para criar linhas próprias para o Bra-
sil. Para a diretoria global, isso era difícil 
de entender. Agora a gente consegue con-
vencê-los de uma forma mais fácil”, expli-
ca Guimarães. Para ele, o País possui um 
consumidor diferenciado se comparado 
ao resto do mundo. “Somos ultraconec-
tados, extremamente atuantes dentro das 
redes sociais e isso requer um tratamento 
adequado. Precisamos de produtos mais 
aderentes ao nosso consumidor”, reforça. 

Hoje, a Adidas atua em duas diferen-
tes unidades de negócios: Performance, 
que inclui produtos de futebol, running, 
trainning e “outros” (basquete, esportes 
olímpicos e outdoor), e Style, com as co-
leções Originals, Neo Originals, Y3 (uma 
parceria com o estilista japonês Yohji Ya-
mamoto), Stella McCartney e peças com 
a assinatura da Porsche. Além disso, con-
ta com 43 lojas próprias no Brasil, dividi-

das em Performance, Originals e Outlet.
“A Adidas tem uma elasticidade de 

marca muito grande. Este é um grande 
trunfo nosso: ser ‘all in’”, diz o diretor, fa-
zendo uma alusão ao slogan da marca, 
“Adidas is all in”. “Além de produtos de 
altíssima performance, falamos com ar-
tistas e celebridades sem perder o aval de 
ser uma marca esportiva. A divisão de o 
que é esporte e o que é estilo está muito 
mais na nossa cabeça do que na do con-
sumidor”, explica Guimarães. 

Prata da casa
Com a marca olhando de forma dife-

rente para o País, os executivos nacionais 
conseguiram convencer que o Brasil me-
recia uma campanha publicitária especí-
fica — seguindo o mesmo estilo criativo 
da ação global, mas com a presença de 
atletas nacionais. “A proposta do filme é a 
mesma, mas precisávamos ter as estrelas 
locais. Este é um exemplo palpável que 
traduz a nova eficiência na comunicação. 
Vamos seguir as diretrizes da marca glo-
bal, mas com uma cara mais brasileira”, 
conta o executivo.

Com assinatura da Lew’Lara/TBWA, 
a campanha que divulga a nova chutei-
ra Predator terá a presença dos jogadores 
Kaká (Real Madrid), Oscar (Internacional), 
Vagner Love (Flamengo), Jádson (São Pau-
lo), Marcos Assunção (Palmeiras) e Victor 
(Grêmio). Além da produção que estará 
nos canais de TV aberta e a cabo, outros 
filmes serão divulgados via redes sociais 
até o mês de agosto. Nos campos da pri-
meira divisão do futebol nacional, serão 92 
atletas, de doze clubes, usando a chuteira.

A Adidas, atualmente, veste as equi-
pes de Fluminense e Palmeiras, em dois 
dos acordos mais longevos em relação 
aos clubes do País. Neste ano, assistiu à 
Nike, sua rival histórica, assumir o posto 
de marca esportiva com o maior número 
de times na Série A do Campeonato Bra-
sileiro, ao passar a patrocinar os times do 
Bahia, Coritiba, Internacional e Santos, 
além de manter em seu portfólio o Corin-
thians e a Seleção Brasileira de Futebol. 

Como contra-ataque, ofereceu uma 
carta de intenções ao Flamengo, váli-
da a partir do término do contrato do 
 rubro-negro com a Olympikus, atual par-
ceria do clube, em 2014. No mercado e na 
mídia esportiva, estima-se que os valores 
oferecidos cheguem a R$ 35 milhões por 
ano. Nenhum clube brasileiro tem acor-
do em vigor tão generoso. 

“Somos fiéis aos nossos valores. Fair 
play é algo que faz parte do dia a dia da 
companhia e isso inclui nossas negocia-
ções”, exalta Guimarães, sobre a transpa-
rência na negociação. Quanto à aproxima-
ção a novos clubes, ele despista: “Estamos 
sempre de olho no mercado. Temos pes-
soas analisando cada clube que pode ser 
importante para a marca.”

Patrocinadora da Olimpíada de 
Londres, marca está fora da Rio 2016
Parceira oficial da Olimpíada de 
Londres, na qual terá mais de 3 mil 
atletas patrocinados competindo, a 
Adidas decidiu não entrar na disputa 
para renovar o contrato para os Jogos 
Olímpicos do Rio de Janeiro, em 2016. 
Com a opção, a marca verá a vaga ser 
ocupada por sua eterna rival, a Nike, 
como adiantado pelo Meio & 
Mensagem, em janeiro. 

“Temos uma série de maneiras  de 
estar presente na Olimpíada. A gente 
nem entrou nessa briga. Temos uma 
estratégia desenhada, bem agressiva, 
para povoar a cabeça do consumidor 
sem ser o patrocinador oficial”, 
comenta Guimarães. 

Para promover o patrocínio aos 
Jogos deste ano, a marca lançou 
a campanha “Take the Stage”, 

protagonizada por atletas ingleses e 
pessoas comuns, ícones de 32 bairros 
da capital britânica. Por aqui, a marca 
promove até o final do mês uma 
ação que levará um consumidor para 
produzir conteúdo sobre o evento para 
a marca.

A participação dos fãs, aliás, tem 
sido bem explorada pela Adidas. No 
ano passado, a empresa realizou 
uma promoção aberta ao público 
para definir o nome da bola que será 
utilizada nas partidas de futebol 
da Olimpíada. Em dez dias, mais de 
doze mil sugestões foram recebidas. 
A ideia vencedora, Adidas Albert, é 
uma referência ao Albert Hall, sala 
de espetáculos de formato oval 
situada em Londres e um dos marcos 
arquitetônicos da cidade. 

Diogo Guimarães, marketing brand manager da Adidas: plano é criar linhas próprias para o Brasil

A Adidas Albert, bola que será usada nas partidas de futebol dos Jogos Olímpicos de Londres

A
r

t
h

u
r

 n
o

b
r

e

ISIEmergingMarketsPDF br-espmsite from 187.115.18.123 on 2012-06-18 15:30:11 EDT. DownloadPDF.

Downloaded by br-espmsite from 187.115.18.123 at 2012-06-18 15:30:11 EDT. ISI Emerging Markets. Unauthorized Distribution Prohibited.

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
.

Text Box
Foto

Text Box
Foto

Text Box
Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 34, n. 1514, p. 24, 18 jun. 2012.




