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Desde o quarto trimestre de
2004 Herbert Hainer, o principal
executivo da Adidas, preside uma
reunião mensal estratégica com os
executivos da cúpula da compa-
nhia responsáveis pela área de fu-
tebol, para discutir a Copa do
Mundo de 2006.0 evento esporti-
vo mais acompanhado no mundo
depois dos Jogos Olímpicos pode
ainda estar distante 12 meses, mas
para a fabricante alemã de artigos
esportivos — a segunda maior do
mundo, atrás apenas da Nike —, a
Copa do Mundo da Alemanha é
um acontecimento em que nada
pode ficar ao acaso.

Hainer detalha a operação ao
estilo militar que vai garantir que a
Adidas esteja pronta em 9 de ju-
nho para a abertura da Copa. "É
uma oportunidade única na vida,
pelo menos enquanto eu for o exe-
cutivo-chefe", diz. "Nada poderia
ser melhor do que ter a Copa do
Mundo na Alemanha. O futebol é
tudo para a Adidas."

Ele fala com a convicção de al-
guém que já foi roubado em algo
que já tinha como garantido. No
ano passado, a americana Nike su-
perou a Adidas como principal
marca da Europa, em participação
de mercado, no segmento de fute-
bol. Foi um feito extraordinário
para uma companhia que só havia
entrado seriamente no futebol
uma década antes.

Hainer afirma que uma Adidas
refinada—a companhia foi funda-
da em 1949 por Adi Dassler, que
inventou as chuteiras com cravos
parafusados — agora voltou a ser a
número um, uma posição que ele
espera será reforçada com a Copa
do Mundo. O executivo diz estar
"mais do que certo" de que a Adi-
das conseguirá vendas de € l bi-
lhão (US$ 1,2 bilhão) com o fute-
bol em 2006, em comparação a €
900 milhões de euros. Copas do
Mundo anteriores provocaram
fortes crescimentos na Adidas: ela
cresceu a uma taxa de dois dígitos

depois da Copa da França em
1998, e mais rápido que seus con-
correntes depois da Copa do Ja-
pão/Coréia do Sul em 2002.

No outro lado de Herzogenau-
rach, uma pequena cidade sem es-
tação de trem, está a Puma. Lá, a es-
tratégia pode ser diferente mas o
tom é parecido. A companhia vem
tendo uma recuperação extraordi-
nária sob o principal executivo Jo-
chen Zeitz, depois de quase ter ido
à falência no início dos anos 90.

Seu sucesso se deve a uma abor-
dagem mais sutil e voltada para a
moda do que a da concorrente, e
isso a acabou levando para os cam-
pos de futebol. A postura da Puma
em relação à Copa do Mundo é
mais ambiciosa que a da Adidas.
"Queremos ser uma das três maio-
res marcas ligadas ao futebol", diz
o principal executivo Zeitz.

Filip Trulsson, gerente de mar-
keting de futebol da Puma, diz que
os plano é juntar-se à Adidas e à Ni-
ke no topo do ranking. "Se fizer-
mos a coisa certa agora; em 2008 e
2010 as referências ao futebol te-
rão de envolver as três grandes."

Para conseguir isso, ela vem cor-
tejando comerciantes que sempre
pensaram que a Puma não era tão
séria quanto seus concorrentes.

O principal ponto para conse-
guir a confiança dos grupos vare-
jistas foi um lançamento de qua-
tro dias realizado em Berlim em
abril, com a presença de Zeitz, dos
uniformes e chuteiras da Puma
para a competição. Em outros lu-
gares, uma força-tarefa vem tra-
balhando com vistas a produtos
ligados à Copa do Mundo, tendo
recentemente concluído a venda
dessa linha para o varejo. Ela será
substituída por outra equipe que
está trabalhando nos planos de
marketing, enquanto outros fun-
cionários irão executar os planos
ao redor do mundo. Ao contrário
da Adidas, a Puma não separou
funções como as de vendas da
principal organização Puma -
criando uma equipe mais enxuta.

As duas vêm planejando cada
passo que darão nos próximos 12
meses. As agendas estabelecem to-

dos os lançamentos de produtos
semana por semana até junho. A
Copa das Confederações, que co-
meçou esta semana na Alemanha,
verá uma onda de propaganda da
Adidas antes que os primeiros pro-
dutos da Puma comecem a chegar
no mercado no quarto trimestre.

Para a Adidas, um momento crí-
tico será o lançamento cia bola ofi-
cial da Copa do Mundo, em de-
zembro. Na Copa de 2002 a Adidas
conseguiu vender 6 milhões de bo-
las, uma vantagem que ela acredi-
ta derivar de sua posição de patro-
cinadora oficial da competição.

De fato, o patrocínio está no co-
ração das abordagens das duas
companhias. Hainer diz que a Adi-
das tenta apresentar um portfólio
equilibrado em todos os três níveis
de patrocínio: jogadores, que in-
cluem David Beckham e David Tre-
zeguet; as equipes, como a da Ale-
manha e a do Japão; e as competi-
ções, com seu patrocínio da Copa
do Mundo durando até pelo me-
nos 2014. Como parte de seu acor-
do de patrocínio, a seleção da Ale-
manha vai treinar no novo campo
construído em sua sede.

Como apenas uma companhia
pode patrocinar a Copa do Mun-
do, a Puma vem tentando criar
uma imagem baseada em um esti-
lo de vida esportivo, em dois ou-
tros níveis de patrocínio. Ela con-
tratou jogadores menos conheci-
dos, como Freddie Ljungberg da
Suécia e do Arsenal, juntamente
com seleções como a da Itália e Ca-
marões. Para esta última seleção,
apresentou um uniforme em que
as camisas não possuem mangas.

Após anos de prática, os proces-
sos de planejamento estão tão
bem azeitados que as duas compa-
nhias agora afirmam que tudo vai
depender da maneira que eles fo-
rem conduzidos. "Para nós, inter-
namente, uma boa Copa do Mun-
do definitivamente vai depender
da execução — os lançamentos de
produtos, a qualidade dos produ-
tos, a exposição dos produtos e a
cobertura da imprensa", diz Hai-
ner. "Finalmente, se a Alemanha
chegará final, será ainda melhor"
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