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No primeiro semestre, a subsidiária brasileira da Adidas teve um crescimento de 39% no 
volume de vendas no País, além de ter sido, em 2003, a que mais cresceu entre as 115 
empresas da marca no mundo. Resultados positivos motivaram os executivos da Adidas. O 
objetivo é que a marca seja a número um do segmento, no Brasil e no mundo, até 2007, no 
espírito do "Impossible is nothing", assinatura da campanha global. Luciano Kleiman, gerente 
de marketing, fala das estratégias para atingir as metas, analisa o comportamento do 
consumidor e especificidades do mercado brasileiro 
 
- O objetivo da Adidas é ser a marca esportiva número um no Brasil e no mundo até 2007. 
Qual a linha estratégica adotada e quais ações de marketing estão sendo desenvolvidas em 
prol dessa meta? 
 
Dois pontos principais motivam o crescimento. O primeiro é ligado ao produto, hoje, a marca 
tem uma grande variedade. Vamos lançar em 2005 uma coleção muito forte em running, em 
adventure e em futebol. O segundo pilar dessa estratégia são as campanhas. Desde 2002, 
começaram a ser implementados em todo mundo as grandes campanhas globais de Adidas, 
que foi um ganho de qualidade em nível global, já que existe uma coerência de mensagem: 
em qualquer lugar do mundo que você vá e que exista lançamento de Adidas, você estará 
vendo a mesma campanha. 
 
- Em um mercado com características tão específicas como o brasileiro, quais as adaptações 
que essas campanhas globais - como a "Impossible is Nothing", criada pela TBWA/BR - devem 
sofrer para impactar o consumidor nacional? 
 
No Brasil existem peculiaridades, primeiro, na parte dos produtos. O consumidor brasileiro 
quer muita inovação. Antigamente, ele encontrava numa loja talvez uns 40 modelos diferentes 
e, hoje, só da Adidas, durante o ano, o consumidor vai encontrar mais de 600 modelos 
diferentes. Procuramos estabelecer nossa estratégia de forma que cada vez que o consumidor 
entre na loja, ele encontre um produto Adidas que não tinha visto antes. 
 
- E com relação às campanhas, quais as especificidades? 
No que tange às campanhas, partimos de um planejamento global e selecionamos temas que 
são mais relevantes para o nosso mercado. Futebol e running são sempre duas categorias que 
merecem peso destacado no Brasil. Não por acaso, fizemos desde campanhas da Copa dos 
Campeões da UEFA, com o Kaká e outros jogadores, além de várias campanhas de running 
também. Para tornar a campanha global mais relevante para o consumidor nacional, incluímos 
ícones nacionais, isso tem muito a ver com a inclusão do Kaká, por exemplo. 
 
- Os hábitos de mídia do brasileiro são diferenciados? 
No Brasil, percebemos, pela qualificação do público de TV fechada, que essa é uma mídia que 
merece uma atenção especial. Se a gente for reparar o que está acontecendo com os hábitos 
do jovem hoje em dia, uma ferramenta como a internet jamais pode ser dispensada. São 
alguns dos raciocínios que usamos para ter uma orientação de campanha no Brasil que não é 
exatamente igual ao que acontece nos outros países. 
 
- Com base na "Impossible is Nothing", que tem grande apelo emocional e inspiracional, pode-
se afirmar que a Adidas está buscando construir uma relação de amor com os consumidores, 
uma "lovemark", assim como a concorrente Nike? 
 
A venda do produto em geral, quanto mais associada estiver com a venda de uma emoção, 
melhor. É uma coisa muito menos fria, mais forte. É o caminho que buscamos, acho que todas 
as campanhas têm este objetivo no final das contas. O consumidor deve se sentir o Kaká 
quando está usando o produto. É um caminho que vem sendo trilhado, não só na linha de 
performance, mas também acontece uma relação muito forte do consumidor com a linha 
Originals, que é nosso segmento voltado à moda. É uma parte muito importante da identidade 
da marca Adidas. 
 



- Por que? 
Porque ao mesmo tempo que Originals traz muito da história da marca, fala de moda - que é 
uma coisa que as pessoas buscam - mas acima de tudo, a linha tem um carisma muito grande, 
pelo fato de a Adidas ter feito parte da vida dos consumidores. Também é um bom exemplo de 
como a Adidas usa a emoção. O segmento Originals vem tendo um crescimento muito 
expressivo. 
 
- Cresceu quanto este ano? 
Um crescimento superior a 150%, do ano passado para este no Brasil. 
 
- Quanto é o investimento em marketing da marca no Brasil?  
O crescimento da verba de marketing tem sido superior ao crescimento da empresa. E 
especialmente no Brasil, nós vivemos um momento muito especial. Em 2003, nós ganhamos o 
prêmio subsidiária Adidas que mais cresceu, entre todas as 115 Adidas que existem no mundo. 
E o mercado brasileiro não foi nada favorável em 2003. 
 
- E como a subsidiária brasileira conseguiu registrar um incremento de 39% no volume de 
vendas no primeiro semestre, um crescimento equivalente ao do ano passado inteiro, num 
cenário de retração econômica? 
Se formos listar as principais ações, uma das mais importantes é a integração da empresa. A 
integração marketing e vendas é fundamental. A equipe de vendas traz muitas informações do 
mercado que o marketing não pode desperdiçar, principalmente do varejo. Em conseqüência 
disto, temos um relacionamento muito bom com o mercado varejista. Além disso, os 
resultados das campanhas expressam a eficácia da estratégia. O exemplo melhor é o 
lançamento do Ultra Ride. No Brasil, o calçado vendeu 48% do volume global e mostra como o 
consumidor brasileiro confere valor a um calçado esportivo, maior do que em muitos países. 
 
- Por que o brasileiro valoriza o calçado esportivo? 
 
Tem uma questão do uso do calçado esportivo como uma peça importante do estilo de vida. 
Talvez uma das grandes mudanças do comportamento do consumidor nestes últimos anos 
tenha sido a questão do esporte ter se tornado sine qua non. O número de corredores no 
Brasil teve um crescimento absurdo. Isso valorizou muito a indústria de artigos esportivos em 
geral. 
 
- Mas esta é uma tendência global, o sr. acha que no País a busca pelo esporte ainda é maior 
que no restante do mundo? 
Acho que segue uma tendência, mas talvez no Brasil nós tenhamos sentido este fenômeno de 
forma acentuada nos últimos três, quatro anos e nos resto do mundo tenha começado antes. 
Mas tem outra coisa, que é o quanto o brasileiro gosta de um calçado com visual destacado, 
contrastes, com tecnologia, isto talvez seja uma peculiaridade do Brasil até mais do que em 
outros países. Antigamente não era assim, quando o consumidor ia comprar um tênis, ele 
queria branco, cinza, azul-marinho e verde-escuro. Hoje, prata com vermelho e outros 
contrastes fazem mais sucesso. 
 
- A Adidas tem pesquisa que ilustra a mudança comportamental e os motivos desta 
transformação? 
Temos pesquisa qualitativa, mas é algo que percebemos mesmo. O consumidor enxerga o 
calçado como parte da personalidade dele, e ele não quer ser igual aos outros. 
 
- Qual a participação de mercado da Adidas em cada categoria? 
Nós não temos uma medição oficial. Estimamos que entre as 15 principais marcas do mercado, 
hoje nós tenhamos por volta de 16% de participação em calçados esportivos. 
 
- Quanto representa o mercado brasileiro para a multinacional? 
A América Latina representa por volta de 6%. Já dá para dizer que o Brasil é o principal 
mercado da América Latina, estamos pau a pau com Argentina. 
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