
E Z A N O S A T R Á S , os fabri
cantes de roupas espor
tivas aplicavam cada vez 
mais funções e desenhos 
futuristas em seus pro

dutos. Estavam convencidos de que o 
consumidor comprava, digamos, sapa
tos de corrida de acordo com suas es
pecificações técnicas. Mas em 2004 
James Carnes, hoje diretor de cria
ção de roupas esportivas da Adidas, e 
um consultor dinamarquês chamado 
Mikkel Rasmussen se conheceram em 
uma conferência em Oslo e o segundo 
contestou a ideia. Um telefone celular, 
disse ele, pode ter 72 funções, mas são 
50 a mais do que a maioria dos usuá
rios quer ou utiliza. 

Carnes ficou intrigado, e assim co
meçou um envolvimento de quase uma 
década com a ReD, a pequena consul
toria cofundada por Rasmussen em 
Copenhague. Nessa década, as vendas 
da Adidas e o preço de suas ações au
mentaram constantemente, ao lado da
quelas da Nike, firma americana líder 
global em roupas esportivas. Ela con
tinua muito à frente da Puma, sua con
corrente. As duas empresas alemãs, ba
seadas em Herzogenaurach, na Raviera, 
foram fundadas por irmãos: Adi Dassler 
(daí o nome Adidas) e o mais velho, 
Rudolf, que saiu. 

0 marketing agressivo da Nike ba
seia-se em oferecer grandes cheques 
para estrelas do atletismo endossarem 
seus produtos. A Puma gasta uma por
centagem ainda maior de suas receitas 

em marketing e entrou no mercado de 
roupas casuais não esportivas. Suas ven
das cresceram, mas continuam muito 
atrás daquelas de suas principais con
correntes. A Adidas adota uma aborda
gem mais discreta e gasta menos do que 
suas receitas em marketing. Cerca de um 
terço das vendas da Adidas é de produ
tos de "estilo de vida", mas as roupas es
portivas continuam no núcleo da firma. 

Para ter sucesso em um negócio 
com margens estreitas, a Adidas teve 
de acertar no funcionamento básico. 
Como suas rivais, ela terceirizou a pro
dução para reduzir custos. Mas, com o 
auxílio da ReD, fez artigos bonitos que 
os rappers americanos mencionam em 
suas letras, e hoje designers destacados 
se oferecem para cooperar em seus pro
jetos. Carnes dá um crédito generoso ao 
pessoal "cabeça" da ReD: teve "um efei
to geral em tudo". 

A ReD tem alguns métodos curiosos. 
Ela contrata ex-professores, principal
mente antropólogos e etnólogos, para 
estudar intimamente as motivações dos 
clientes. A empresa treinou um grupo de 
designers da Adidas em técnicas bási
cas e enviou cada um deles para passar 
24 horas com um cliente: tomar café da 
manhã, correr e fazer ioga com ele para 
descobrir o que o fazia exercitar-se. Em 
um projeto relacionado, um estudante 
de doutorado em antropologia que tra
balhava para a ReD enviou a dezenas de 
clientes uma câmera descartável e pe
diu para eles fotografarem alguma coi
sa que os fizesse praticar exercícios. Das 

30 mulheres que responderam, 25 en
viaram a foto de um vestido preto justo, 
diz Carnes. A companhia supunha que 
a maioria dos clientes se exercitasse pa
ra ser bons em esportes específicos. Na 
verdade, para muitos, o condicionamen
to físico era o "esporte". 

Depois de semanas com as divi 
sões profissionais e amadoras do clu
be de futebol Bayern de Munique, os 
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pesquisadores da ReD não pergunta
ram que comprimento deveriam ter as 
travas das chuteiras, e sim o que deter
minaria o sucesso de um jogador dentro 
de dez anos. Todos os principais clubes 
europeus, descobriram, eram eficientes 
no ensino das técnicas necessárias. A 
coisa que não podia ser ensinada, e só 
podia ser treinada até certo ponto, era 
a velocidade. Por isso a Adidas trans
formou um de seus calçados de corri
da em uma chuteira excepcionalmente 
leve. Quando foi lançada em 2010, tor
nou-se um sucesso instantâneo. E mar
cou de longe a maior parte dos gols na 
Copa do Mundo daquele ano. 

Um estudo íntimo dos clientes tam
bém influenciou o desenho estético. 
A Adidas foi encarregada de criar os 
uniformes da Inglaterra para os Jogos 
Olímpicos de Londres no ano passa
do. A ReD descobriu que, apesar de se
rem patriotas, os britânicos não se co
moviam muito com as imagens tradi
cionais da monarquia e dos ônibus de 
dois andares. Por isso a Adidas e a ReD 
disseram a Stella McCartney, a estilis
ta escolhida, para pensar "no britânico 
não tradicional". Ela colocou o verme
lho da bandeira só nos sapatos, meias e 
bordas, enquanto tornava os elementos 
da bandeira tão grandes que em algu
mas camisas não eram reconhecíveis. 
Apesar de algumas críticas iniciais, foi 
um sucesso comercial. 

A Adidas estabeleceu uma meta de 
vendas ambiciosa de 2 bilhões de eu
ros apenas para a sua divisão de fute
bol em 2014, ante 1,5 bilhão em 2010, 
ano da última Copa do Mundo. Ao to
do, a empresa quer 17 bilhões de euros 
em vendas em 2015. • 
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Text Box
Fonte: Carta Capital , São Paulo, ano 18, n. 764, p. 74-75, 4 set. 2013. 
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