
Puma curte primeiro
título com tetra da Itália
Empresa vestiu 12 seleções na Copa da Alemanha e patrocina sete
equipes africanas de olho no campeonato mundial de 2010
ROBERTGALBRAITH

Nem "Joga
bonito", nem
"Impossible
is nothing".
Quem deu a
volta olímpica
em Berlim foi
a marca Puma,

que vestiu a equipe da Itália -
tetracampeã mundial de futebol

e curtiu seu primeiro título
em Copa do Mundo. A parceria,
que engloba fornecimento de
material esportivo e patrocínio,
foi firmada em 2003 para a dispu-
ta da Eurocopa no ano seguinte e
renovada em 2005 até a Copa de
2014, cotada para ser disputada
no Brasil.

Em comunicado oficial, o
presidente da Puma, Jochen
Zeitz, diz que a visibilidade ge-
rada pela exposição da marca
nas 12 seleções patrocinadas no
recente torneio deve significar
uma performance 40% superior
à do ano passado com relação a
produtos associados ao futebol.
"A vitória italiana representa
para nós um glorioso final de
uma inacreditável Copa do Mun-
do", comemora Zeitz. Ele acre-
dita que esse resultado colocará
a Puma entre as três principais
fabricantes de material esportivo
ligadas ao futebol, ao lado de
Adidas e Nike, vencedoras do
campeonato em 1998 e 2002,
respectivamente.

Para comemorar a primeira
conquista, a Puma já iniciou a
confecção das novas camisas com
quatro estrelas, que devem che-
gar nas chamadas lojas-conceito
a partir desta segunda-feira, 17.
A marca também lançou uma
campanha publicitária interna-
cional parabenizando o selecio-
nado italiano pela vitória. Os
anúncios serão veiculados nos
mais conceituados jornais euro-
peus, incluindo Financial Times,
Gazzeta dello Sport, Frankfurter
Allgemeine Zeitung, De Telegraf,
Lèquipe, Neue Zurcher Zeitung e
The Times.

Zeitz considera que a Puma
deve vivenciar um ciclo virtuoso
daqui para a frente, já que também

s

patrocina as seleções da Áustria e
da Suíça, que vão sediar juntas a
Eurocopa de 2008. A marca veste
os cinco times africanos que joga-
ram na Alemanha - - Angola, Costa
do Marfim, Gana, Togo e Tunísia —,
além de Camarões e Senegal, que

estilista responsável pela criação
do uniforme da seleção italiana,
Neil Barret.

No Brasil, o diretor de mar-
keting da Puma, José Antônio
de Almeida Couto, informa que
foram vendidas 20 mil camisas

Jochen Zeitz: nova camisa da seleção italiana de futebol será vendida a partir desta semana

ficaram de fora da edição deste ano
do Mundial, mas são potências do
continente que receberá a Copa
em 2010.

"Essa é uma excelente po-
sição de largada, um impulso
para a Copa de 2010 na África
do Sul, quando mais uma vez
seremos a marca esportiva
dominante no futebol africano.
Com a Itália na posição de fa-
vorita, entraremos no próximo

torneio como um campeão
mundial", acredita o presidente
da empresa.

Após a vitória de 5 x 3 nos
pênaltis contra a França, o
hospitality center da Puma em
Berlim, o Café Moskau, recebeu
uma decoração especial em sua
fachada e festejou com show da
banda inglesa Basement Jaxx.
Entre inúmeras celebridades,
também compareceu ao local o

oficiais da Itália durante a Copa
e que nenhuma ação específica
deverá ser realizada em solo
pentacampeão. "Aqui devere-
mos fazer mais trabalho de vitri-
ne, como trazer a camisa come-
morativa com quatro estrelas",

conta o executivo, que estará
na Alemanha nesta semana
discutindo os planos globais
da marca para este segundo
semestre e para 2007. No
País, a Puma fornece os
uniformes e patrocina as
equipes do Cruzeiro, Grêmio
e Goiás. "Times de massa não
são hoje a nossa praia. Procu-
ramos clubes com perfis mais
especiais, como o caso do
São Paulo, que perdemos",
conta Couto.

Clubes de médio porte no alvo das marcas nacionais
Longe da disputa milionária

para vestir as principais seleções
do mundo, empresas nacionais
de material esportivo como Finta,
Dell'Erba e Kanxa focam seus in-
vestimentos em clubes de médio
porte para garantir visibilidade e
ampliar as vendas - - tanto das ca-
misas oficiais dos times quanto dos
materiais para clubes amadores.
Esse movimento é acompanhado
por multinacionais como Joma e
Wilson, que buscam seu espaço no
futebol brasileiro.

A Finta, fundada em 1987,
patrocina Santa Cruz, CRB, Remo,
Vila Nova, Guarani e Juventus no
Brasil. No exterior, está com a
seleção do Haiti e os 16 times da
primeira divisão do país, além de
clubes de divisões inferiores em
Portugal e na Argentina. Também
apoia equipes de futsal no Japão.
As exportações representam qua-
se 30% do negócio, sendo Ásia,
Europa e Américas os principais
mercados.

"Tínhamos uma vocação fabril
quando começamos a trabalhar
no futebol. No final dos anos 90
viramos licenciadores de marca
e agora investimos de 5% a 8%
do faturamento em marketing
esportivo", diz Irisléuton Bertolini,
sócio-proprietário da empresa,

sem revelar valores. Ainda segun-
do ele, a Finta distribuiu mais de
1,8 milhão de peças em 2005 e
pretende ampliar em 15% esses
números em 2006.

A Dell'Erba, que no passado
chegou a patrocinar 15 clubes ao
mesmo tempo, entre eles Santos,
Atlético Mineiro e Vitória, atual-
mente foca o mercado do interior.
É parceira do Noroeste, do Ituano,
do São José Esporte Clube, da
Catanduvense, do Taubaté e do
time de futsal da Associação Atlé-
tica Banco do Brasil (AABB). Já a
marca de fitness Doox, lançada há
um ano e meio e comercializada
também em Portugal e na Itália,
patrocina eventos de corrida.

"Temos uma história com o
interior de São Paulo e nosso
objetivo com o investimento é
manter essa forte ligação. Esses
patrocínios são mais institucionais
do que comerciais", aponta Ricar-
do Dell'Erba, diretor comercial
da empresa, cujos produtos estão
presentes em 1,2 mil pontos-de-
venda. As marcas Dell'Erba e
Doox, responsáveis por 60% do
faturamento, vendem cerca de 55
mil peças por mês. Os outros 40%
são oriundos da fabricação de ma-
terial para outras grifes.

A Kanxa Industrial, que atua

desde 1986 com uniformes ama-
dores e profissionais de futebol,
basquete e vôlei, tem parceria com
a Portuguesa de Desportos desde
o ano passado. De acordo com a
diretoria da empresa, este será o
único patrocínio neste exercício,
mas a expectativa é de que a marca
possa estar presente na camisa de
outras equipes de médio porte a
partir da próxima temporada.

Os times de médio porte tam-
bém são o foco das multinacionais
Wilson e Joma. A norte-ameri-
cana, muito forte no basquete,
que contou com o astro Michael
Jordan como garoto-propaganda,
começou a investir no futebol na-
cional na virada de 2003 para 2004,
quando fechou com o São Caetano.
Além do Azulão, o W está presente
nas camisas de Marília, Náutico,
Ceará, Paysandu, São Raimundo
e Anapolina.

"A empresa fez seu debut no
futebol brasileiro com o objetivo
de criar visibilidade e se associar
ao esporte preferido do País. Esse
investimento serviu de laboratório
para o mundo e deve ser expan-
dido", diz Jan Wrede, gerente de
marketing da Wilson no Brasil. A
marca também patrocina a Nossa
Liga de Basquete (NLB) e a Liga
Brasileira de Basquete de Rua

(Libbra). Nos Estados Unidos, é
fornecedora oficial da liga univer-
sitária de basquete, a NCAA.

A espanhola Joma, no País
desde 2004 e presente em mais de
60 nações, começou seus investi-
mentos patrocinando o Paraná
Clube e o jogador Ricardinho, do
Corinthians. "Conforme a estru-
tura for crescendo e demonstrar
potencial, nossa idéia é ampliar
a presença no esporte nacional",
projeta Carlos Gómez, diretor da
empresa no Brasil. A companhia
está comercializando inicialmente
no mercado local as linhas de cal-
çados de futebol, futsal, futebol so-
ciety e basquete, além de bolas.

A marca, que patrocinou a
Costa Rica na Copa do Mundo
da Alemanha, é também parceira
dos espanhóis Sevilha, La Coruna,
Getafe e Racing Santander, do
mexicano Vera Cruz, do italiano
Venezia, do inglês Charlton Ath-
letic e das seleções de Honduras
e El Salvador. A empresa não
abre números, mas informa que
90% do seu faturamento resulta
da venda de tênis, chyteiras e bo-
las, todos importados. Os outros
10% são referentes aos produtos
têxteis, como a camisa do Paraná,
produzida pela Dell'Erba.
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