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Uma das marcas mais conhecidas de artigos esportivos do país,
a Topper envelheceu frente à agressividade dos concorrentes,
Agora tenta se reinventar para recuperar o terreno perdido
DANIEL HESSEJ.TEICH

paíxonado por futebol o exe-
cutivo Fernando Beer, diretor
da área de artigos esportivos
da São Paulo Alpargatas, é ura

corintiano fanático. Mas no último dia
6 de abril, uma segunda-feira, Beer acor-
dou santista. A súbita mudança se deveu
às espetaculares fotos do jogo Santos e
Ponte Preta que estamparam as primei-
ras páginas dos principais jornais de São
Paulo. Nelas, o artilheiro santista Kleber
Pereira aparecia comemorando seu pri-
meiro gol na sofrida partida, marcado
aos 39 minutos do primeiro tempo, le-
vantando a bola para o céu. A bola em
questão, da Topper. é uma das peças-
chave na estratégia de marketing que
Beer está desenvolvendo para trazer de
volta o brilho da .marca. "Eu literalmen-
te estou me sentindo o dono da bola".
diz Beer. Pertencente à Alpargatas e an-
tiga patrocinadora da Seleção Brasileira
de Futebol em duas copas do mundo, a
Topper nos últimos anos se transformou
numa marca de pouca expressão, ofus-
cada pelas grandes grifes esportivas
globais e mesmo pelas rivais brasileiras
mais agressivas. De janeiro para cá, a
Topper tem passado pelo mais radical
processo de reformulação de sua histó-
ria, desde que foi lançada no pais. em
1975. A marca foi redesenhada e novos

produtos foram lançados — entre eles a
bola de futebol exibida pelo jogador do
Santos, E, no início de maio. a empresa
se prepara para lançar uma campanha
publicitária — a maior desde 2003.
quando a marca contratou Pele como
garoto-propaganda.

Apesar de o futebol continuar sendo
um pilar essencial dos negócios da Top-
per — líder na venda de tênis e chuteiras

para o esporte, com 20% de participação
de mercado —, o objetivo é expandir a
marca para outros segmentos. O motivo
é simples: os tênis para futebol signifi-
cam apenas 5% das vendas do mercado
de calçados esportivos no Brasil, que
movimentou 2,2 bilhões de reais em
2008- Ao mesmo tempo, o segmento de
corrida, o que mais cresce no país, res-
ponde por 35%. "Não podíamos ficar

restritos a um nicho de mercado, preci-
sávamos crescer em direção a outros
esportes", diz Beer. Para avançar, era
necessário desconstruir a velha marca,
calcada num logotipo com um T estili-
zado, desenhado na década de 80. "A
Topper era uma marca antiga, com pé no
passado e que não passava a idéia de ino-
vação, atributo fundamental para o espor-
te", diz Ana Couto, designer responsável
pelo novo desenho do logo e pela tipolo-
gia do nome. A marca passou a investir
também em produtos mais tecnológicos,
como a chuteira One Professional, feita
de couro de canguru; usada pelo goleiro
Marcos, do Palmeiras, e o tênis Rojai,
do tenista Thomaz Belucci, primeiro co-
locado no ranking brasileiro. Em sua
primeira loja em São Paulo, inaugurada
recentemente, a Topper vende também
roupas para ginástica e tênis femininos,

Reformular uma marca com décadas
de tradição é um movimento que exige
certos cuidados — um dos maiores ris-
cos, por exemplo, é perder os antigos
consumidores sem conquistar os novos.
Na década de 90, a marca alemã Puma,
espremida por uma dívida de 100 mi-
lhões de dólares, quase dez anos de pre-
juízos e contínuas perdas de participação
de mercado, estabeleceu uma espécie de
modelo para outras empresas que tenta-



A herança da Topper
ATopper cresceu como patrocinadora de seleções nacionais e grandes eventos esportivos, mas perdeu espaço
com a chegada das marcas globais, na década de 90. Veja abaixo os principais patrocínios da Topper
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vam se aventurar nesse caminho. A mar-
ca adotou uma estratégia que misturava
esporte com moda. Ao mesmo tempo
que encomendava suas coleções a esti-
listas de vanguarda, como os britânicos
Alexander McQueen e Hussei Chalayaru
a Puma estreitou laços com equipes de
futebol, atletismo e outros esportes, co-
mo automobilismo, desenvolvendo pro-
dutos exclusivos e de alto desempenho
—entre os patrocinados pela Puma estão
a Seleção Italiana de Futebol e a equipe
Ferrari de Fórmula 1. A bem-sucedida
fórmula rendeu à Puma a terceira colo-
cação entre as maiores marcas globais
de artigos esportivos, atrás apenas de
Nike e Adidas. "Uma mudança de posi-
cionamento radical leva tempo e inclui
variações de percepção e imagem, que
devem ser acompanhadas de uma série
de ações muito coerentes1'- diz Alejandro
Pinedo. diretor do escritório brasileiro
da consultoria internacional de avaliação
de marcas Interbrand.

ASSIM COMO A PUMA FEZ NO PASSADO,
a Topper tenta realizar as mudanças sem.
no entanto, abrir mão de suas qualidades
e dos consumidores tradicionais. O que
não significa que o novo posicionamen-
to da marca esteja sendo bem-aceito por
todos. Logo que foi anunciada, no início
do ano, a mudança de seu logotipo pro-

vocou uma chuva de
protestos na internet —
um deles, postado em
um blog de coleciona-
dores de camisas de
times de futebol, diz
que a nova marca "é
boa para urna loja de
sungas". Especialistas
em reestruturação de
marcas, porém, alegam
que esse tipo de reação
é natural e que mudan-
ças como as adotadas
pela Alpargatas demo-
ram pelo menos cinco
anos para se consolidar
e render resultados. No
caso da Topper, a expe-
riência faz parte de um movimento
abrangente, que tem como objetivo criar
uma marca internacional com atuação
na América Latina, gerida a partir do
Brasil. O projeto de reformulação da
marca surgiu em meio ao processo de
fusão entre as operações da Alpargatas
no Brasil e na Argentina, em 2007. As
duas empresas, que tiveram um passado
remoto comum, cresceram e se desen-
volveram isoladamente em seus merca-
dos e, ao atuar juntas, apresentavam
perfis distintos. Ambas tinham, por
exemplo, a marca Topper. No entanto.

enquanto no Brasil a
marca era focada basi-
camente em futebol, na
Argentina tinha uma
vasta linha de calçados
destinados a vários es-
portes (há até modelos
para rúgbi, por exem-
plo), Líder em seu país,
a Topper argentina tem
hoje 32% de participa-
ção de mercado e forte
presença no Chile,
"Decidimos aproveitar
essa vantasem e unifi-
car as operações em
torno de uma única
marca, modernizada e
com apelo regional pa-

ra a América Latina", diz Beer.
Em sua nova encarnação no mercado

brasileiro, a Topper enfrentará um duplo
confronto. Por um lado, terá de crescer
em segmentos dominados por grandes
marcas globais. Por outro, precisará en-
frentar um concorrente nacional robusto,
a Olympikus, que tem contrato de patro-
cínio com o Comitê Olímpico Brasileiro.
A estratégia da Alpargatas — dona tam-
bém das marcas esportivas Mizuno, Trm-
berland e Rainha—é posicionar a mar-
ca um degrau abaixo das marcas de alta
performance, com preços agressivos.
Com isso. sua chuteira mais sofisticada,
a de couro de canguru, custa 299 reais,
de 200 a 300 reais menos do que as con-
correntes. Os tênis de corrida, por sua
vez, estão numa faixa de 150 a 170 reais,
cerca de 100 reais menos do que os si-
milares de outras marcas. Para atrair
novos consumidores, a empresa está in-
vestindo numa agressiva campanha viral
com blogueiros na internet e nas acade-
mias de ginástica das principais capitais
brasileiras. "Mais do que apostar em pa-
trocínios caros e contratação de celebri-
dades, queremos atrair a atenção dos
consumidores nos lugares onde eles es-
tão", diz José Eustachio, sócio da agên-
cia Talent, responsável pela campanha.
A sorte também tem dado sua contribui-
ção — basta conferir a foto de Kleber
Pereira com a bola.
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