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Com marketing agressivo, a empresa preparou ações de mídia e lançamentos para este 
mundial. De olho na liderança mundial no segmento de artigos esportivos, a alemã Adidas não 
poupa esforços, principalmente agora com a proximidade da Copa do Mundo 2006. "O evento 
é fundamental para a Adidas em sua busca pela liderança, atualmente nas mãos da norte-
americana Nike. Para isso, elaboramos uma série de ações ligadas ao desenvolvimento de 
produtos, tecnologia e tornar a marca mais forte em todos os esportes", diz o diretor de 
marketing da Adidas do Brasil, Luciano Kleiman.  
 
"Cuidamos também de melhorar nosso marketing, tanto assim que durante a Copa vamos 
receber o prêmio de Anunciante do Ano do Festival de Publicidade de Cannes. Além disso, 
procuramos ficar melhores em todos os aspectos: produtos, marca e serviços - caracterizado 
pelo relacionamento forte com o mercado varejista. Os lojistas são parceiros importantes e 
parte do processo de melhoria, pois são fontes ricas de informações sobre o que o consumidor 
quer", afirma Kleiman.  
 
Segundo o diretor de marketing, a Adidas é líder em artigos para a prática do futebol, esporte 
responsável por boa parte de seu crescimento. Assim, a Copa é estratégica para melhorar a 
visibilidade e viabilizar bons negócios para a empresa. Tanto assim que no primeiro trimestre, 
a Adidas registrou lucro líquido de € 144 milhões (US$ 182 milhões), 37% a mais que o 
registrado no mesmo período de 2005. O resultado é conseqüência do aumento das vendas de 
roupas antes do mundial na Alemanha.  
 
"Uma de nossas ações foi o lançamento da campanha mundial, criada pela TBWA, com dois 
filmes ‘José + 10’. O primeiro deles mostra dois garotos, José e Pedro, convocando jogadores 
internacionais renomados para uma partida de futebol de rua. Entre as estrelas estão David 
Beckham, Oliver Kahn, o alemão Beckenbauer, hoje presidente do conselho da Fifa e o 
brasileiro Kaká. O segundo filme mostra a partida entre esses jogadores - o time dos sonhos. 
O objetivo é mostrar a importância do coletivo, que o trabalho em equipe faz a diferença e 
torna os sonhos possíveis, princípios da Adidas", acrescenta Kleiman.  
 
A empresa, patrocinadora das seleções da Alemanha, Argentina, Espanha, França, Japão e 
Trinidad e Tobago prepara várias ações durante a realização do mundial. Para isso, construiu 
um parque "O Mundo do Futebol", que conta com um estádio com capacidade para 8,5 mil 
pessoas, onde serão exibidos os jogos oficiais em telões e realizados torneios esportivos.  
 
Também durante o mundial serão apresentados novos produtos Adidas, incluindo o 
lançamento da edição personalizada da Tunit, chuteira que já está sendo comercializada e que 
pode ser customizada com a modificação do cabedal, palmilha e travas. Serão 32 versões da 
Tunit, uma para cada uma das seleções participantes da Copa, com uma frase alusiva ao país 
que é dedicada.  
 
A Adidas, fornecedora oficial de bolas para torneios da Uefa e da Fifa, também criou uma bola 
especial para esta Copa do Mundo - a Temgeister, que em alemão significa espírito de grupo.  
 



 
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 19, 20 e 21 maio 2006, Comunicação, p. C-6. 
 
 


