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A fusão da Adidas-Salomon e Reebok International, se se concluir, ajudará as duas companhias a 
abrir mais lojas e a concorrer com a Nike pela liderança na China, o mercado de artigos esportivos 
que mais cresce no mundo. "Estamos nos expandindo muito mais na China do que a Nike e com a 
Reebok somos maiores", comenta o principal executivo da Adidas, Herbert Hainer. "Podemos 
oferecer toda a nossa organização na China para ajudar a Reebok a construir lojas."  
 
A Adidas, a segunda maior fabricante mundial de calçados e artigos esportivos, e a Nike, sua 
maior concorrente, estão abrindo lojas na China preparando-se para as Olimpíadas de 2008, o 
que, ao que se prevê, deverá acelerar a demanda de artigos esportivos. As 1,3 mil lojas da Adidas 
na China, em comparação com 2 mil da Nike, se beneficiarão, com o acordo de endosso com o 
jogador Yao Ming dos Houston Rockets, da Associação Nacional de Basquete.  
 
"Todos estão de olho no mercado fabuloso da China", afirma Paul Spindler, um dos gestores de 
ativos no valor de US$ 2,5 bilhões da Clovar Capital Management, de Pittsburg, Nova York. A 
Clover detinha 388.669 ações da Reebok no mês de junho. "A Nike tem uma vantagem. A Adidas 
gostaria de ser maior com a abertura da oportunidade que a China representa", completa.  
 
As estimativas da Nike sugerem que ela manterá a liderança na China depois da fusão. A Nike 
declara que detém 30% do mercado esportivo chinês, enquanto a Adidas detém 19%. A inclusão 
da Reebok faria com que a participação da Adidas passasse a 27%, segundo a Nike, sediada em 
Beaverton, Oregon. O porta-voz da Nike, Alan Marks, disse que os executivos da empresa não iam 
comentar o assunto.  
 
A Nike e a Adidas, sediada em Herzogenaurach, na Alemanha, têm subsidiárias na China e 
operam lojas com sócios locais. A Reebok, de Canton, Massachusetts, vende suas mercadorias por 
meio de distribuidoras, o que significa que não tem o controle direto de seus negócios. "A Reebok 
será apresentada aos comerciantes que agora estão vendendo produtos Adidas", diz Mark 
Josefson, um analista da Kepler Equities, de Frankfurt, que aconselha a compra de ações da 
Adidas. "Respaldados pela Adidas, eles terão mais chances de acelerar".  
 
A força da união  
 
A compra da Reebok por US$ 3,8 bilhões poderá também permitir que a Adidas reduza os custos 
e consolide as compras entre as duas marcas. A Adidas prevê economizar US$ 150 milhões nos 
próximos três anos, depois da conclusão da transação. Se a companhia conseguir obter 
economias de custos, estará melhor posicionada para concorrer com a Nike, considera Bob 
Rodríguez, da First Pacific Advisors, o sexto maior acionista da Reebok.  
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