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No filme que marca o início oficial de 
suas  ações para a Copa das Confe-

derações, a Adidas investiu em um dita-
do popular no mundo do futebol: cami-
sa não ganha jogo. Independentemente 
de quantas taças você tenha expostas na 
galeria de troféus, após o apito inicial do 
juiz, cada partida começa zero a zero e os 
jogadores em campo precisarão sempre 
dar tudo de si para superar os 11 atletas 
do time adversário. O mesmo concei-
to vale para ilustrar o momento da em-
presa no Brasil. Não basta, como patro-
cinadora oficial da Copa do Mundo, ter 
o direito de explorar as principais pro-
priedades do maior torneio de futebol 
do planeta: é preciso ativá-las de forma 
eficiente e transformar o investimento 
em liderança de mercado — que, em ar-
tigos de futebol, está hoje nas mãos da 
arquirrival Nike. 

“Somos a única marca que estará den-
tro de campo em todos os jogos da Copa 
das Confederações e da Copa do Mundo, 
do primeiro minuto ao último. A condi-
ção de patrocinadores nos dá uma posi-
ção privilegiada em relação às experiên-

copa das confederações

A estratégia  
original da Adidas
Marca aposta na conexão umbilical com o futebol para alcançar a  
liderança de mercado e reforçar a percepção de sua grife clássica no Brasil
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cias que podemos oferecer aos consumi-
dores”, afirma Diogo Guimarães, gerente 
sênior de brand marketing da Adidas, ci-
tando as promoções desenvolvidas pela 
marca para escolher tanto as crianças que 
entrarão nos gramados, junto aos jogado-
res, carregando a bandeira do Fair Play, 
quanto o felizardo que leva para dentro 
do estádio a bola a ser usada em cada 
partida (veja mais na entrevista abaixo). 

Guimarães explica que, para os execu-
tivos da marca alemã, os eventos da Fifa 
no Brasil são a grande oportunidade de 
impulsionar os negócios da Adidas por 
aqui e colocar a empresa no mesmo pa-
tamar que ocupa em outros países. “Es-
se jogo não termina em 2014. É um mo-
mento único para alcançarmos também 
no Brasil a liderança global que temos em 
futebol”, ressalta. 

Jogo rápido

Meio & Mensagem — É possível medir o 
aumento de vendas propiciado pelos pa-
trocínios à Copa do Mundo e à Copa das 
Confederações?
Diogo Guimarães — Nas vendas não exis-
te um cálculo tão preciso. É uma repercus-
são tão grande para a marca que é difícil 
achar um ROI, muito disso é intangível. 
Ser o país-sede de uma Copa do Mundo 
não repercute só em vendas: muda a re-
lação entre o consumidor e o esporte, o 
nível de envolvimento como um todo, e 
isso resulta numa nova dinâmica de con-
sumo. É um antes e depois. 

M&M — Mercadologicamente, qual o ob-
jetivo da Adidas com os investimentos 
nesses torneios?
Guimarães — Todo nosso trabalho é pa-
ra construir o posicionamento de que so-
mos a melhor marca do mundo, temos 
nosso DNA pautado no futebol e tecno-
logia para entregar os melhores e mais 

“A relação do consumidor com o esporte vai mudar” 
Gerente sênior de brand marketing da Adidas, Diogo Guimarães fala sobre o poder de transformação que uma Copa do Mundo tem sobre o consumo de 
artigos esportivos nos países-sede e conta como pretende explorar a imagem dos principais adversários do Brasil que são patrocinados pela marca. 

inovadores produtos para o consumidor. 
Somos a marca líder em futebol global-
mente e nosso trabalho é aumentar essa 
exposição no Brasil para nos tornar líde-
res em futebol aqui também. 

M&M — E como encaram essa disputa com 
a Nike, que fica mais acirrada em época 
de Copa? 
Guimarães — Somos uma marca espor-
tiva e concorrência faz parte do momento 
mais puro do futebol. Se não tivesse a ri-
validade, os times opostos, o futebol não 
faria sentido. É bom que do outro lado es-
teja uma marca como a Nike, faz com que 
a gente se concentre mais e seja cada vez 
mais agressivo. Jogar contra um time fraco 
não tem muita graça, legal é ganhar de ti-
me forte. Cada um usa as armas que tem.  
E sempre com muito fair play, por parte 
da Adidas, está na nossa cultura: não va-
mos passar por cima das regras por conta 
de uma partida, de market share. 

M&M — Vocês também são patrocinado-
res das principais ameaças ao hexacam-
peonato do Brasil — Espanha, Alemanha e 
Argentina. Como trabalhar essas proprie-
dades junto ao público brasileiro?
Guimarães —A história do fair play trans-
cende a questão do jogo dentro do campo 
— é muito mais abrangente como concei-
to para a marca. A gente defende o bom 
futebol. Tá certo, com a Argentina é um 
pouco mais complicado (risos). Faz par-
te do jogo se outra seleção sair vencedo-
ra. Como diz a nossa campanha, cabe ao 
Brasil ir com tudo para cima. Mas, real-
mente, dado o ufanismo do brasileiro, é 
mais difícil trabalhar outras seleções for-
tes aqui no Brasil do que, por exemplo, a 
seleção do Japão, da qual também somos 
patrocinadores e cuja colônia é enorme no 
País. Tem muita plataforma de marca pa-
ra se comunicar. E a miscigenação é um 
aspecto muito forte na formação do povo 
brasileiro. Em ano de Copa do Mundo, to-

do mundo torce pelo Brasil, claro, mas 
tem simpatia por alguma outra seleção. 

M&M — E o Messi? Como aproveitar a 
imagem dele com essa rivalidade enor-
me entre Brasil e Argentina? 
Guimarães — Entendemos que ele che-
gou a um nível de perfeição tão grande, 
eleito pela Fifa por quatro vezes o me-
lhor jogador do mundo, que está um 
pouco acima do bem e do mal, da riva-
lidade com os argentinos — exceto em 
época de Copa do Mundo. Trabalhamos 
muito a imagem dele nos quatro anos 
entre uma Copa e outra, porém, quan-
do entra no mês específico da disputa, 
usar o Messi como a principal estrela 
da marca no mercado nacional é bas-
tante complicado. Ainda estamos estu-
dando em como usá-lo, em que men-
sagem faria sentido para os brasileiros. 
Mas não dá para abrir mão dele no ti-
me. Você abriria?

Filme da Lew’Lara  
é elo para Copa  
do Mundo

Criado pela Lew’Lara\TBWA, o filme 
que ativa o patrocínio da Adidas à Copa 
das Confederações mostra os craques 
Lucas, Daniel Alves e Fred, da seleção 
brasileira, usando peças das linhas 
Originals e interagindo com o público 
em situações que misturam futebol 
a skate, grafite, balada e outras 
cenas do universo que compõem a 
percepção da grife clássica da marca 
alemã junto ao público.

“É novidade esse trabalho de um 
produto de performance com uma 
abordagem totalmente Originals”, 
afirma Diogo Guimarães, da Adidas. 

O filme entrará no ar no intervalo 
de todas as partidas da Copa 
das Confederações transmitidas 
pelas emissoras Globo e Band, 
assim como na programação de 
canais por assinatura de esporte e 
comportamento.

“Esse filme funciona como uma 
ponte entre o ‘vamos com tudo’, que 
é a assinatura que estamos desde 
dezembro, e a próxima assinatura 
que virá para a Copa do Mundo”, 
conta Guimarães. “Nossa missão foi 
construir esse elo conceitual.” 

A inclusão de Originals na 
campanha também está alinhada 
com a meta de aumentar a 
participação da grife no faturamento 
da empresa no Brasil. Em 2013, as 
inaugurações das lojas exclusivas 
para o segmento de sports lifestyle 
concentrarão a maior parte dos 
investimentos em varejo no País. 

Frames do novo comercial da Adidas, que mistura futebol e lifestyle
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 35, n. 1564, p. 23, 17 jun. 2013.




