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Os consumidores que vão do berço à adolescência estão no alvo das marcas esportivas 
famosas. A Adidas, por exemplo, tem linhas como a My Scene (para meninas) e Little People 
(que vem com brinquedo) e ainda prepara quatro novas campanhas para o público infantil. "O 
mercado kids tem grande potencial para crescer no Brasil. É uma forma de criar ligação com a 
marca desde o berço", diz o diretor de marketing da Adidas, Luciano Kleiman. Já na Nike, que 
no País patrocina corridas para crianças a partir de quatro anos, a novíssima coleção 10R kids 
(de Ronaldinho Gaúcho) se esgotou em uma semana.  
 
Marcas de esporte agora querem os kids 
 
Grandes players do setor, como Nike e Adidas, investem no consumidor ainda na fase criança.  
 
O Grupo Pão de Açúcar realiza em abril uma corrida para crianças a partir de 4 anos. Elas têm 
direto a chip no tênis, camiseta de grife, lanchinho no final, enfim, toda a parafernália que faz 
parte das corridas de adultos. A intenção é fidelizar este consumidor, por meio de hábitos 
saudáveis. Já na loja da Adidas na balada rua Oscar Freire, em São Paulo, não tem pai que não 
abra um imenso sorriso diante de peças de roupa da grife alemã capazes de vestir um bebê.  
 
Só é preciso resistir ao preço: um calçado destes custa por volta de R$ 100. Outra gigante 
deste setor, a Nike, informa que no ano passado, as vendas de chuteiras de futebol tamanho 
kids cresceram 182%, comparando ao volume de 2005.  
 
Informações com estas comprovam que usar roupas esportivas de grife não é apenas um 
desejo de adulto. E as marcas já sabem disso. "O mercado infantil tem potencial de 
crescimento. Ainda representa uma fatia muito pequena do nosso faturamento, mas nem por 
isso deixamos de investir em novidades", revela do diretor de marketing da Adidas do Brasil, 
Luciano Kleiman, ao mencionar ainda que a empresa prepara para este ano quatro campanhas 
destinas ao público infantil. Além da linha My Scene, ainda têm a Little People, que vem com 
brinquedo, e até produtos feitos em parceria com personagens da Warner Bros. . "É claro que 
a decisão de compra vem dos pais, mas especialmente neste caso, porque eles usam a marca 
e também querem ver o filho usar", informa Kleiman.  
 
O kids da Adidas envolve desde a fase berço até os adolescentes. "A Adidas tem um 
investimento crescente neste mercado, apesar de ainda muito pequeno. Trata-se, porém, de 
uma área interessante, onde o consumidor começa a criar ligação com a marca", explica o 
executivo da Adidas. A linha My Scene, para meninas, tem roupas, calçados e mochilas, todos 
inspirados em diferentes modelos da famosa Barbie. Um dos tênis custa R$ 170. A gerente de 
comunicação corporativa da Nike do Brasil, Kátia Gianone, informa que a empresa também 
comercializa produtos para crianças e adolescentes no mercado brasileiro e recentemente 
lançou a coleção 10R, desenvolvida com o jogador Ronaldinho Gaúcho. "Conseguimos ótimos 
resultados, um giro de vendas de 45% em chuteiras em apenas dez dias nas Nike stores. Em 
vestuário a coleção 10R kids esgotou-se nas Nike stores em uma semana", conta a executiva. 
  
"Como resultado de nossas iniciativas de marketing focadas nos garotos e adolescentes 
apaixonados por futebol e à maior visibilidade dos campeonatos internacionais na TV e mídia 
em geral, podemos notar claramente o crescimento nas vendas de camisas dos clubes 
internacionais no tamanho P adulto, utilizado para garotos e adolescentes", completa.  
 
Iniciativas para o público  
 
"A empresa investe em várias iniciativas de marketing voltadas à este público", diz Kátia, 
referindo-se especialmente a futebol. Em corrida, a Nike patrocina o circuito Corpore, que 
possui duas corridas infantis, as quais reúnem 2,5 mil crianças de 4 a 17 anos.  
 



Renata Gomide, coordenadora marketing esportivo do Pão de Açúcar, diz que os percursos da 
prova infantil variam de 30 a 500 metros. "É o investimento por trás do esporte desde a 
infância", comenta a executiva. Estas empresas não revelam números do mercado.  
 
Chuteiras, as preferidas  
 
Segundo Marília, Ramos, gerente de produção e marketing da marca Kappa, a linha infantil já 
representa 20% do faturamento da empresa. "A linha de chuteiras é o carro-forte", afirma a 
executiva. "Os pais compram para jogar futebol e os filhos querem também. Eles têm grande 
influência", diz acreditar Marília.  
 
A gerente da Kappa conta que até mesmo o fato de a marca patrocinar Marcos, goleiro da 
Sociedade Esportiva Palmeiras, é um apelo junto à criançada. "Eles já chegam na loja 
pedindo", diz Marília. Para o público infantil, por enquanto, a marca Kappa investe apenas em 
chuteiras, mas afirma que pretende ampliar as novidades também em confecção.  
 

 
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 22 mar. 2007. Comunicação, p. C6. 
 

 


