




LOJA-CONCEITO Espaço criado
por Jalonetsky (à dir.), diretor
de marketing, para apresentar
a nova Speedo ao consumidor

responde Roberto Jalonetsky, diretor
de marketing da subsidiária brasileira
da Speedo e nadador bissexto. Dito e
feito. Hoje, o logo em forma de bume-
rangue estampa centenas de itens
vendidos em 170 países. O novo leque
inclui roupas para fitness, relógios e
óculos de sol e de grau. Só que os exe-
cutivos brasileiros resolveram ir
além do que pregava a matriz e inves-
tiram em licenciamento e co-branding
(junção de marcas). A filial se aliou
a fabricantes de meias (Lupo), de
raquetes de pingue-pongue e
frescobol (Klopf) e até de bicicle-
tas (Track&Bikes).

Deu certo. Metade da receita de R$
150 milhões obtida no Brasil vem de
produtos licenciados. Ou seja: tudo que
não tenha ligação com seu principal
elemento (a água) nem com os artigos
de confecção. Trata-se de um percen-
tual acima do apurado pelas outras fili-
ais da Speedo. A matriz, situada em
Londres, não apenas incentiva os "atos
de rebeldia" da subsidiária como tam-
bém se beneficia disso. Um bom exem-
plo é a linha Speedo by Rosa Chá de
maios, biquínis e saídas de praia dese-
nhados pelo estilista Amir Slama.
Criados em 2005, eles estão nas vitri-
nes das lojas-conceito da Speedo no

Brasil, nos Estados Unidos e nos paí-
ses da Europa. Apesar da diversidade
de produtos, Jalonetsky descarta a
possibilidade de a grife sofrer um pro-
cesso de desgaste. "Não estamos
atirando para todos os lados. Tra-
ta-se de um ajuste para ampliar a
presença da marca", completa.

O analista Eduardo Tomiya, sócio da
consultoria BrandAnalitics, concorda.
Segundo ele, a Speedo está longe de ser
um ícone "confinado" ao segmento da
natação, apesar da grande identificação

com esse esporte. "A marca tem
atributos ligados à performance
e ao bem-estar, podendo atuar
em uma ampla gama de seg-
mentos", opina. Tomiya ressal-
ta, no entanto, que o ganho pode
ser ainda maior quando a vincu-
lação é mais próxima ao univer-
so da corporação. Foi por isso
que a equipe comandada por
Jalonetsky resolveu ligar a

"empresa do bumerangue" ao triatlo -
modalidade esportiva que reúne nata-
ção, corrida e ciclismo. Jalonetsky não
revela o montante investido na em-
preitada, cuja estréia acontece no sá-
bado 29, na etapa brasileira do Nissan
Xterra - prova realizada em 17 países.
É esperada a participação de 400 atle-
tas. Além de patrocinar esportistas
dessa modalidade, a Speedo também
vai lançar roupas específicas para a
prática do triatlo. Para o diretor de
marketing, a diversificação continuará
sendo a estratégia para que a filial
mantenha braçadas, pedaladas e pas-
sos à frente da concorrência.

NA BRITÂNICA UMBRO, A ORDEM É APOSTAR NO MUNDO FASHION
lial brasileira da Umbro (marca britânica
de esportes) não admite perder é a corrida
pelo multibilionário segmento de roupas e
calçados fashion, onde já despontam as ri-
vais Puma, Nike e Adidas. O executivo
sabe que chegou atrasado nesse jogo,
mas promete empenho para surpreender
os adversários. Sua arma: a linha U by
Umbro, desenhada pelo estilista inglês
Philipe Trace - cuja clientela inclui a rea-

Nem Brasil nem Inglaterra. Nenhuma das leza britânica. A intenção da Umbro é reju-
duas seleções admiradas pelo brasileiro venescer a marca e aproximar a compa-
Paulo César Verardi (foto) venceu a Copa nhia do patamar de US$ l bilhão de fatLi-
do Mundo de 2006. "Paciência", ele diz. ramento. A receita de 2006 é estimada
Mas se tem algo que o presidente da fi- em US$ 700 milhões, dos quais o Brasil

vai colaborar com R$ 100 milhões.
Os agasalhos, camisetas, blusões,

calças e tênis U by Umbro foram dese-
nhados para consumidores na faixa entre
16 e 23 anos, integrantes das classes A
e B. A grife vai estrear nas vitrines das
lojas européias, asiáticas e americanas
em agosto. O desembarque no Brasil
está marcado para o início de 2007. Ve-
rardi conta que algumas peças da nova
linha serão feitas por aqui. "Minha ambi-
ção é exportar os itens produzidos no
Brasil", conta o empresário. Outra novi-
dade será a loja-conceito da U by Umbro,
que ele está montando em São Paulo.
Qualquer semelhança de estratégia com
Puma e Adidas não é mera coincidência.
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