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A Adidas, segunda maior fabricante mundial de artigos esportivos, anunciou que as vendas de 
calçados, vestuário e acessórios ligados ao futebol superaram suas estimativas durante a Copa 
do Mudo, já que a empresa captou participação de mercado das concorrentes.  
 
A receita relacionada ao futebol irá exceder US$ 1,51 bilhão este ano, informa o principal 
executivo da Adidas, Herbert Hainer, sem revelar o percentual de crescimento. A fabricante 
alemã diz apenas que acrescentou 1% a 2% aos 35% do ano passado do mercado global de 
chuteiras, enquanto a concorrência perdeu terreno.  
 
A Adidas explorou o fato de estar no seu país de origem durante o mês da Copa, que termina 
em 9 de julho. A fabricante de calçados, que diminuiu a distância competitiva da Nike com a 
compra da Reebok, no ano passado, por US$ 3,8 bilhões, espera se beneficiar, já que os fãs de 
futebol abocanham quase o triplo do número de camisetas alemãs que a empresa planejava 
vender.  
 
A Adidas construiu um complexo do "Mundo do Futebol" em frente ao Parlamento, em Berlim, 
enfeitado com sua marca registrada de três listas, e se beneficiou com o crescente interesse 
do público pelo futebol durante a Copa do Mundo.  
 
Hainer diz que a Adidas "quase excedeu todas" as suas expectativas com o mundial. No 
momento, a empresa espera vender mais de 15 milhões de bolas, 1 milhão de pares do 
calçado predator absolute e 3 milhões de camisetas este ano.  
 
A fabricante também planeja manter o domínio sobre o setor de futebol com vendas de novos 
produtos e patrocínios de eventos como o 2008 European Championship. A Nike anunciou que 
duplicou as vendas de produtos futebolísticos para quase US$ 1,5 bilhão no ano passado, 
embora essa cifra inclua produtos "lifestyle" (de estilo de vida) orientados pela moda, que a 
Adidas não inclui.  
 
Charlie Denson, presidente da Nike, diz que a empresa norte-americana irá captar mais 
consumidores jovens nos EUA com publicidade on-line. A Nike formou uma parceria com o site 
de pesquisas Google para criar um site social de torcedores de futebol, chamado Joga.com.  
 
"A batalha não será ganha ou perdida em Berlim este mês, mas nos próximos quatro anos", 
diz Denson. A Nike divulgou uma queda de 4,8% no lucro líquido para o quarto trimestre 
fiscal, primeiro declínio em mais de três anos, em razão do faturamento menor na Europa, e 
um conjunto de regras contratuais desfavoráveis.  
 
A Adidas tem pelo menos uma vantagem: três das equipes que patrocina - Alemanha, 
Argentina e França - se classificaram nas quartas de final, que começam amanhã. Apenas duas 
equipes patrocinadas pela Nike conseguiram isso: a do Brasil e de Portugal.  
 
Nos cinco maiores mercados europeus (Alemanha, França, Grã-Bretanha, Espanha e Itália), a 
Adidas aumentou sua participação no consumo de chuteiras para 37% no primeiro trimestre, 
frente a 36% no ano passado.  
 
A fabricante informa que no momento controla 51% do mercado alemão. A Nike perdeu 
participação nesses mercados e poderá ficar com uma fatia global de mercado de "20 e poucos 
porcento", de acordo com Guenter Weigl, diretor da unidade de futebol da Adidas.  
 
 
A fabricante alemã perdeu terreno para a Nike nos EUA, onde sua participação de mercado 
recuou para 46% no trimestre, em relação a 48% em 2005. A Nike, em contrapartida, 
aumentou sua posição no mercado norte-americano para 34%, frente aos 27% anteriores.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 29 jun. 2006, Comunicação, p. C-6. 


