
Adidas pode manter marcas por região 
Eliane Sobral  
 
Empresa alemã avaliará sobreposição de produtos, estratégias e patrocínios com a Reebok 
 
A Adidas espera ter concluído o processo de fusão com a americana Reebok dentro de um ano - 
no que diz respeito à aprovação pelos órgãos reguladores onde as duas empresas têm presença e 
também quanto aos trâmites que envolvem a aprovação pelo conselho de administração das 
companhias. A expectativa é do responsável mundial pelo marketing de esportes indoor (vôlei, 
basquetebol e handebol) da Adidas, Sascha Janzen. 
 
Segundo ele, a Adidas vai aproveitar esse período para mapear em quais linhas de negócios, 
produtos e patrocínios, há sobreposição entre as duas marcas. "Só a partir daí serão tomadas 
decisões e revistas as estratégias", disse Janzen, ontem, ao Valor. 
 
Janzen diz que as duas marcas serão mantidas em negócios complementares. "Provavelmente por 
região e não por linha de produtos. Hoje, a Reebok é muito forte nos EUA e é possível que ela 
seja mantida como a nossa principal marca naquele mercado". 
 
Janzen diz ainda que enquanto se definem as estratégias mercadológicas para as duas marcas, 
Adidas e Reebok continuarão com investimentos em pesquisa e desenvolvimento tecnológico para 
novos produtos. "Ainda é muito prematuro dizer exatamente o que vai acontecer. Mas é correto 
supor que não haverá suspensão dos projetos já em andamento, como os patrocínios que as 
marcas têm". 
 
Sascha Janzen aponta pelo menos um evento esportivo no qual as duas companhias fazem 
investimentos simultâneos atualmente. O Superstar Camp - evento que reúne algumas estrelas 
da liga norte-americana de basquete em vários continentes. "Tanto Adidas quanto Reebok 
promovem este tipo de evento na Europa". 
 
O Superstar Camp, aliás, foi o motivo da vinda ao Brasil do responsável mundial pelo marketing 
indoor da Adidas. O evento que já acontece na Ásia, Europa, África e América do Norte, está 
sendo realizado pela primeira vez na América Latina. O Superstar Camp trouxe a São Paulo os 
jogadores Nenê, Eduardo Najera e Adres Nicioni para avaliar o desempenho de 51 meninos, com 
idades entre 15 e 17 anos, de sete países latino-americanos que se inscreveram para o evento. 
"Vamos selecionar os 18 melhores para participar de jogos aqui e em Atlanta", diz Janzen. 
 
Segundo ele, em anos sem Copa do Mundo o futebol consome 40% dos investimentos totais de 
marketing da Adidas e os demais esportes dividem entre si os 60% restantes. "Implantar a 
cultura do basquete no país do futebol é uma árdua missão. Mas a resposta está sendo 
animadora", observou o executivo. 

 
 
Leia Mais 
 
Aquisição da Reebok será analisada pelo Cade 
Juliano Basile 
 
A compra da Reebok pela Adidas, anunciada na quarta-feira, terá que ser notificada para 
julgamento no Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), em 15 dias. Este prazo 
começa a ser contado a partir da assinatura do primeiro documento que vincule as empresas. 
 
Assim que a compra da Reebok for notificada, a Secretaria de Direito Econômico (SDE) do 
Ministério da Justiça deverá oferecer um novo prazo de 15 dias, desta vez para que as 
concorrentes das duas empresas se manifestem. 



 
Neste período, a Nike, líder no segmento de tênis, em faturamento, no Brasil, e outras 
competidoras do mercado de materiais esportivos poderão se manifestar, pedindo a reprovação 
do negócio ou a imposição de condições à compra da Reebok. 
 
A Lei de Defesa da Concorrência (nº 8.884) prevê 120 dias para o julgamento de fusões e 
aquisições. São considerados 30 dias para que a Secretaria de Acompanhamento Econômico 
(Seae) do Ministério faça um parecer, mais 30 para a SDE e outros 60 para o Cade julgar. 
 
Mas, em casos considerados polêmicos, este prazo costuma ser dilatado e a conclusão poder 
demorar mais de um ano. 
 
O Cade deverá analisar a compra da Reebok pela Adidas tendo como base apenas os efeitos do 
negócio no mercado brasileiro - uma vez que, juntas, as duas marcas ficariam com 51% do 
mercado de tênis. 
 
Na Europa e nos Estados Unidos, os respectivos órgãos antitruste também farão as suas análises 
de acordo com as peculiaridades dos mercados. Assim, o negócio, cujo valor anunciado é de 3,1 
bilhões de euros, poder ser aprovado num país e reprovado em outro. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 5, 6 e 7 ago. 2005, Empresas / Tendências & 
Consumo, p. B7 
 


