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A São Paulo Alpargatas decidiu que AlmapBBDO e Talent serão as agências responsáveis pelas 
contas de marcas anteriormente atendidas pela Lew'Lara, hoje Lew'Lara/ TBWA. Esta agência teve 
de abrir mão das contas devido ao fato de trabalhar com clientes como Adidas - concorrente da 
Alpargatas -, atendida mundialmente pela TBWA. "A São Paulo Alpargatas já tinha a intenção de 
atuar com dois grandes núcleos de negócios, o de sandálias e o de esportivos e varejo. E a Talent 
já atende a conta da Rainha, controlada pela fabricante, e também a parte institucional", comenta 
o sócio-diretor da Talent, José Eustachio. O valor da verba de comunicação de Alpargatas não é 
revelado.  
 
Com essa mudança, a Talent conquistou as contas das marcas esportivas Topper, Mizuno; da área 
de têxteis industriais, lonas Locomotiva e Night & Day; além da divisão de varejo, com as marcas 
Meggashop e Timberland. A AlmapBBDO ficou com Sandálias, com a marca Havaianas, que já 
estava com a agência, e Dupé. Além disso, a AlmapBBDO será responsável por toda a 
comunicação das Havaianas na Europa e nos Estados Unidos - até então, além do Brasil, apenas a 
Austrália tinha campanhas exclusivas criadas pela agência.  
 
"O plano para este ano é ser mais agressivo no mercado e deixar mais claro o posicionamento de 
cada marca", afirma o diretor de artigos esportivos da São Paulo Alpargatas, Gumercindo Neto.  
 
Para 2008, entre os planos da companhia estão o fortalecimento das marcas Havaianas nos 
Estados Unidos e na Europa e a internacionalização da Topper. "Hoje, a Topper é líder quando se 
fala em futebol no Brasil, além disso é a principal marca de artigos esportivos na Argentina. O 
objetivo é consolidá-la em toda a América Latina, para criar uma base sólida e partir para outros 
continentes", comenta Neto. Entre as ações de Topper para 2008, uma já pode ser divulgada. Ela 
é a marca oficial da Seleção Brasileira de Futsal. A divisão de artigos esportivos da companhia 
tem uma verba 20% maior do que a do ano passado, segundo Neto. "Com os planos de 
internacionalização de diferentes marcas, é vital que a comunicação seja unificada", comenta o 
executivo.  
 
"Já iniciamos o planejamento estratégico para a marca Topper", conta Eustachio, da Talent. Ele 
lembra que hoje a comunicação no segmento de calçados esportivos está segmentada. "Antes era 
feita uma comunicação genérica, atingindo todos os públicos. Agora não é mais assim", afirma. "É 
preciso ter foco, para alcançar o público certo para aquele produto. Como um calçado de alta 
performance, o ideal é falar com quem pratica o esporte para o qual ele se destina", comenta 
Eustachio.  
 
"A conquista das marcas da Alpargatas tem um peso importante no portfólio da agência", diz 
Eustachio. Segundo ele, a expectativa de crescimento de receita para a Talent este ano é de 20% 
a 25%. "Ainda não é possível mensurar a participação das novas contas nesse resultado", diz o 
executivo.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 10 mar. 2008, Comunicação, p. C8. 


