
Produto: ESTADO - BR - 11 - 08/04/07 B11 - B24H Cyan Magenta Amarelo Preto
2% 5% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 95% 98% 100% 2% 5% 10% 15% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 85% 90% 95% 98% 100%

Novatasapressamopassoparaconquistaromercado
Recém-chegadas ao Brasil, a Brooks e a Avia querem, primeiro, fisgar os corredores

TudoprontoparaoPan.Pelomenos
nasempresasdematerialesportivo

MARKETING
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Gigantes como Nike, Adidas, Asics, Fila e Mizuno querem aproveitar os jogos para turbinar as vendas

Vera Dantas

AsobrasdosJogosPan-Ameri-
canosdoRio, cominíciomarca-
do para daqui a três meses, es-
tãoatrasadas.Grevesde traba-
lhadoresembuscademelhores
condições de trabalho estão vi-
rando rotina.Nemmesmo essa
situação desanima as grandes
grifes esportivas. Todas que-
rem aproveitar o evento para
turbinarvendaseganharparti-
cipação demercado.
AOlympikus,marca daAza-
léia,sainadianteira.Serápatro-
cinadora oficial dos jogos e terá
seunomeestampadoemunifor-
mes e acessórios de cerca de 3
mil atletas. A empresa, com fa-

turamento de R$ 410 milhões
em2006,é lídernaáreaesporti-
va em tênis, com 10% em volu-
me de vendas do mercado, que
movimenta por ano 100 mi-
lhões de pares e R$7 bilhões.
AOlympikus investiuR$ 100
milhões nos últimos dois anos
emmarketing (desenvolvimen-
to de produtos, patrocínio e co-
municaçãodosJogosPan-ame-
ricanos) e temumaexpectativa
decrescimentode30%nasven-
das em relação a 2006. Mas é
claro que outras grandes mar-
cas globais, como Nike, Asics,

Mizuno eFila, tambémquerem
aproveitar o filão.
O Pan é considerado uma vi-
trine,principalmenteparaostê-
nis demaior desempenho, com
altatecnologiaedepreçosmais
elevados.“Nossos lançamentos
começam a chegar este mês no
mercado e vão se intensifican-
do até a estréia dos jogos”, diz o
diretordeartigosesportivosda
Mizuno, Gumercindo Moraes
Neto. A marca vai patrocinar
na competição profissionais de
vôlei depraia, atletismoe futsal
e espera nomínimoumaumen-
to de 10% nas vendas.
Combasenomotedacampa-
nha global da Adidas “Impossi-
ble isnothing”(Impossíveléna-
da), o ginasta Diego Hypólito
vai contar sua história numa
ação de marketing da empresa
preparada para o Pan. “Além
do Diego, estamos fechando
contratos com outros atletas”,
avisaodiretordeMarketingda
Adidas, LucianoKleiman.
A Nike já negociou com oito
atletas de várias modalidades.
Mas foi com a Nike 10K, uma
corrida de rua em São Paulo,
com largadas aomesmo tempo
emsetecidadeslatino-america-
nas, que a gigante mundial de
artigosesportivosganhoumais
projeção. Tanto que as vendas
de tênis de corrida da marca
cresceram26%no ano passado
na comparação com2005. Cer-
ca de 25mil corredores partici-
paramda prova daNike.
Fora das pistas de atletismo
doPan, a concorrência entre as
marcas já chama a atenção. E o
foco dos lançamentos está diri-
gido para quem gosta de cami-
nharecorrer,atividades físicas
que envolvem uma quantidade
cada vezmaior de pessoas. Em
quatro anos, entre 2001 e 2005,
o número de participantes em
provas de corrida saltou de 40
mil para 400 mil e a soma de
empresas patrocinadoras des-
seseventossubiude30para70.
Sónoanopassadoomercado
de tênis de corrida movimen-
toucercadeR$1,5bilhão.Adis-
puta se concentra emprodutos
de alta tecnologia, o que leva os

fabricantes a oferecermodelos
quechegamacustarR$850,co-
mo oGel-Kinsei, daAsics.
Amarca japonesadesistiude
renovarseucontratocomaAza-
léia, que desde 2001 licenciava
seus produtos no País. A idéia,
agora, é cuidardeperto daope-
ração brasileira. O diretor-pre-
sidentedaAsicsBrasil,Yoshihi-
ro Okada, diz que em todo o
mundoos licenciamentos estão
sendo trocados por operações
próprias para que a filosofia da
marcasejaseguidamaisdeper-
to. Hoje, os tênis da Asics são
importados, mas em 2008 a
companhia começa a produzir
noBrasil tênis,roupaseacessó-
rios. A meta é abastecer tam-
bémaAmérica Latina.

Para dar visibilidade à mar-
ca, aAsics apostanopatrocínio
de grandes maratonas. “Já pa-
trocinamos a de Nova York,
uma das mais charmosas dos
mundo, com 40 mil participan-
tes e acertamos um projeto pa-
ra a maratona do Rio. A idéia é
queelasetorneumeventoturís-
ticotãoatrativocomoamarato-
na deParis”, diz Okada.
O objetivo da Adidas é ocu-
par a liderança até 2010. Não
existeumrankingoficialdepar-
ticipaçãodemercadodasgran-
desmarcas.Mas em volume de
vendas aNike, com faturamen-
to global de US$ 15 bilhões, sai
nafrente.Nomercadomundial,
a Adidas vendeu no ano passa-
do cerca de US$ 9 bilhões. As

marcas não revelam o fatura-
mento no mercado brasileiro.
“Temostidoumritmodecresci-
mento em torno de 40%ao ano,
brigamospelaliderançademer-
cado”, avisa Kleiman, da Adi-
das. Nessa corrida, as empre-
sas se empenham em estraté-
gias para chamar a atenção pa-
ra suas grifes. Na última sema-
na,porexemplo,aAdidasadap-
tou um caminhão para virar
show-room de lançamentos de
tênis, roupas e acessórios para
corrida. O caminhão, chamado
de Running Truck, marca pre-
sença emprovas de rua.
A Mizuno já se considera a
marcamaisvendidanoPaís em
tênis de tecnologia de ponta e
desempenho. “Até 2005 o cres-
cimentoda empresa erade 15%
aoano, emmédia,masem2006

tivemos um aumento de 27%”,
diz GumercindoMoraesNeto.
A Reebok, para se destacar
perante as concorrentes, apos-
ta em corridas diferenciadas,
uma febreno exterior.Amarca
vai patrocinar este ano provas
ecológias e um circuito notur-
no. Desde 1999, licenciada da
Vulcabrás, a Reebok tem 70%
dosprodutosvoltadosparacor-
rida. A marca de origem italia-
naFila, licenciadapelaDilly,pa-
trocina atletas quenianos, cole-
cionadoresdevitóriasemdispu-
tas mundiais de corrida. Mas
95% dos tênis damarca são na-
cionais. Com o Pan e a amplia-
ção do mix de produtos, a em-
presa briga para alcançar um
aumento de 40%nas vendas.●

As recém-chegadas Brooks e
Avia desembarcaramnoBrasil
hámenos de ummês.Mas vêm
dispostasaenfrentarasconcor-
rentes famosas. A americana
Brooks, com faturamento glo-
bal de US$ 180 milhões, pode
ser pouco conhecida por aqui,
mas nos EstadosUnidos é a se-
gundamarca em tênis de corri-
da, depois daAsics.
O diretor da 42K Running,
ElyBehar,responsávelpeladis-
tribuição da marca no Brasil,

junto com o empresário Luca
Radial,dizqueseudesafioéocu-
par a liderança nas lojas espe-
cializadas em cinco anos. “A
Brooks é a única marca de ex-
pressãono exterior quenãoha-
via ainda entrado no mercado
brasileiro”, diz Behar .
Para divulgar a Brooks,
BehareRadial ,ambosmarato-
nistas, decidiram colocar o tê-
nis que estão trazendo para o
Brasil nos pés doultramarato-
nista Valmir Nunes, commais

de30vitóriasemprovasde lon-
ga duração. Ele participou da
Comrades, na África do Sul,
percorrendo uma distância de
87,6 km. E é Nunes quem deve
chamar a atenção do consumi-
dor para os maiores atributos
do produto – “conforto e pre-
venção de lesões”, garante
Behar.
A distribuição será seletiva.
Por enquanto, o tênis será en-
contrado apenas em lojas pe-
quenaseespecializadasemSão

Paulo,RioeParaná.Até2009,a
intenção é que o produto seja
vendido em todo o País. “Va-
mosconstruiramarcagradual-
mente”, diz Behar.
A Avia Running, outra mar-
ca “made in USA” distribuída
pelaGVDTrading,umaempre-
sa de exportação e importação
de calçados, com sede no Rio
Grande do Sul, começa a partir
dessemês a aparecer nas vitri-
nes das redes especializadas
em produtos esportivos. Mas a

Avia não é umanovata noPaís.
Foi vendida na década de 90
no varejo brasileiro como um
produto mais popular, na faixa
de preço deR$ 100.Mas amar-
ca não conseguiu ocupar espa-
ço, segundo o gerente-geral da
empresa, João Carlos Schnei-
der. “A estratégia de distribui-
ção da Avia na época também
não deu certo e o produto, que
erarepresentadoporoutraem-
presa, saiu domercado.”
Para não correr riscos dessa

natureza, Schneider diz que
acertou a entrada da Avia em
redesespecializadas,comoCen-
tauro e Bayard, em pequenos
volumes.
A estratégia da marca é dei-
xar claro que o calçado é desti-
nado para quem participa de
corridas, mas não quer pagar
muito por um tênis. O produto
na faixa R$ 199 a R$ 399 , expli-
ca, será importado e deve se si-
tuarumpoucoabaixodosmode-
lostopdosconcorrentes.Ospla-
nos de crescimento da marca
são ambiciosos.“Vamos iniciar
a venda com 5 mil pares, mas
emquatroanosqueremosestar
no mesmo nível da Argentina,
que vende 400 mil pares”, diz
Schneider. ● V.D.

MARATONA–Companhiaspegamcaronanapopularizaçãodascorridasde ruanoBrasil paravender tênisdealtaperformanceepreçoelevado
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Olympikus investiu
R$ 100 milhões em
marketing nos
últimos dois anos
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