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Nos novos comerciais da Adidas para a TV, os jogadores de futebol Pablo Mastroeni dos Estados 
Unidos e Jaime Lozano do México tem três horas para convocar jogadores amadores nas ruas e 
praias de Los Angeles. O objetivo, formar um time de jogadores americanos e outro de jogadores 
mexicanos para disputarem um jogo de futebol de praia. O comercial pretende captar a 
exacerbação das rivalidades internacionais que irromperão a partir de 9 de junho, início da Copa 
do Mundo de Futebol. Mas toda essa tensão competitiva não é nada comparado à maneira como a 
companhia que está por trás dos comerciais, a Adidas, se sente em relação ao futebol quando o 
assunto é o seu "carma", a Nike. 
 
Na mais recente escalada dessa rivalidade que já dura décadas, a Adidas está investindo muito 
dinheiro no futebol, a única categoria em que ela está à frente da Nike, para tentar eliminar a 
diferença que existe entre as duas companhias. Nos próximos meses, a Adidas vai gastar cerca de 
US$ 200 milhões para comercializar tudo o que diz respeito ao futebol: chuteiras, camisas das 
seleções participantes da Copa e bolas de futebol. 
 
O público mundial da Copa do Mundo é de 28 bilhões de telespectadores nos lares em todas as 
partes do mundo. A Adidas é um dos patrocinadores oficiais e pagou pelos direitos de tirar a Nike 
da propaganda na TV nos EUA em todos os 64 jogos do torneio. É vital para a Adidas "dominar a 
Copa do Mundo", afirma o diretor-presidente Herbert Hainer. 
 
Hainer possui alguma vantagem, mas ele está sendo pressionado para conseguir mais. Depois de 
pagar US$ 3,8 bilhões pela Reebok International no quarto trimestre, com o objetivo de reforçar 
as operações voltadas para o público feminino da Adidas, Hainer precisa agora provar que o 
negócio não foi feito só para ganhar participação de mercado, e integrar as duas companhias sem 
sobressaltos. Enquanto isso, a Adidas, sediada em Herzogenaurach, na Alemanha, vem 
conseguindo avanços no baseball e no basquete nos EUA e outros países. Suas operações 
voltadas para o futebol estão crescendo na Europa às custas da Nike, e as vendas gerais na Ásia 
estão aumentando mais rapidamente que da fabricante americana. 
 
A participação de mercado mundial da Adidas no segmento de calçados de marca é de 34%, 
contra 38% da Nike, segundo a NPD Group. Mas a Adidas já superou a Nike no Japão. Mesmo sua 
outrora prosaica propaganda, que não se comparava aos comerciais da Nike, cedeu lugar para 
comerciais cinemáticos e arrojados, como os da campanha para a Copa do Mundo, que trazem o 
astro David Beckham, e que foram criados pela TBWAChiatDay. Embora ela ainda esteja atrás da 
Nike nos EUA em 14 pontos de participação de mercado, ela tem uma participação fora dos EUA 
de 28%, que não fica longe dos 31% da Nike. 
 
A Nike não está prestes a ceder nenhum esporte para a Adidas. A gigante dos calçados de 
Beaverton, Oregon, está aumentando sua liderança no basquete e no atletismo, e como o futebol 
é uma porta importante para a lealdade à marca junto às crianças do mundo inteiro, ela também 
está se esforçando na arena do futebol. 
 
Impedida de veicular comerciais nos EUA durante a Copa do Mundo, a Nike vai adotar uma 
estratégia de guerrilha para conseguir exposição. Enquanto a Adidas queima seus dólares em 
anúncios tradicionais, incluindo outdoors na Alemanha, onde a Copa vai ser disputada, a Nike está 
adotando a rota viral e digital. A companhia se uniu à Google para criar a primeira rede social do 
mundo para torcedores do futebol, a Joga.com. O site, lançado em 15 de março, estará disponível 
para 140 países em 14 idiomas - onde os torcedores de futebol podem trocar idéias sobre seus 
jogadores e times favoritos, baixar vídeos, criar grupos de discussões e coisas do gênero. 
 
A Adidas, no entanto, está apostando em designs e patrocínios que provoquem barulho para 
reconquistar participação de mercado.  



No ano passado, a companhia lançou um tênis de corrida computadorizado (de US$ 250), o 
Adidas 1, com um microchip que percebe o ajuste e o desempenho, ajudando a mudar o formato 
do tênis durante uma corrida. 
 
Atender as tendências locais de design também está valendo a pena. A Adidas roubou a liderança 
da Nike no Japão depois que patrocinou a seleção japonesa de futebol na Copa do Mundo de 
2002, e lançou o AdiZero, um tênis leve e de sola fina que caiu no gosto dos consumidores 
asiáticos. A Adidas conseguiu perceber antes a tendência no Japão de dar mais valor "aos 
calçados voltados para um estilo de vida e nem tanto para os aspectos técnicos e de 
desempenho", afirma o analista John Shanley. 
 
A Adidas também está crescendo mais rapidamente que a Nike em outros mercados asiáticos. Ela 
gastou US$ 80 milhões para ser a patrocinadora exclusiva no segmento de tênis dos Jogos 
Olímpicos de Verão de Pequim, em 2008. "A Nike poderá reagir e tudo isso prepara o caminho 
para o crescimento na China", diz Jeffrey Bliss, presidente da Javelin Group, uma firma de 
marketing esportivo. Na verdade, os ganhos da Adidas na Ásia forçaram a Nike a gastar US$ 44 
milhões para patrocinar a seleção de críquete da Índia. O valor pode ser pequeno, mas o críquete 
é um esporte de passagem na Índia, assim como o futebol é na China. 
 
Toda essa movimentação frenética significa que a Adidas não pode descuidar da liderança que 
tem no futebol. Acrescente a isso as dúvidas que existem sobre a viabilidade do negócio feito pela 
Adidas com a Reebok International e os desafios para suplantar a Nike em outros mercados 
continuam sendo enormes. É por isso que a Adidas precisa marcar gols logo de saída em seu jogo 
na Copa do Mundo. 
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