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Depois de cinco anos fora do País, tradicional marca de tênis Keds volta repaginada. Febre nos 
anos 90 no Brasil, a marca que inventou o solado de borracha em 1916 quer ter presença mais 
valorizada, apostando nos segmentos de moda e esporte. Nas mãos do empresário Henrique 
Almeida Prado, a Keds será distribuída em lojas como Kepling, Daslu, World Tennis e Tennis 
One e divulgada sob o conceito “Original, Fun, Forever”. 
 
Como foram esses dois primeiros meses no Brasil, após o retorno ao País? 
 
Na verdade, a gente fechou o acordo em agosto do ano passado, depois de oito meses de 
negociações, e desde então preparamos a entrada da marca no mercado brasileiro para março 
deste ano. Por enquanto, tudo está de acordo com o planejado. A Keds saiu do Brasil em 
2004. Naquela época, ela tinha uma abordagem mais massificada, com preços mais acessíveis. 
Hoje buscamos uma abordagem um pouco mais elitista da marca.  
 
Trata-se de um novo posicionamento mundial? 
 
A marca sempre foi de grandes volumes, e como toda marca que trabalha com grandes 
volumes, chega um momento em que ela precisa se reposicionar para voltar a agregar valor. A 
Keds hoje quer ter uma distribuição mais qualificada, o que se encaixou com a nossa proposta 
para o Brasil. Já houve um reposicionamento na Europa e nos EUA, local onde a atriz do 
seriado “O.C.”, Mischa Barton, foi escolhida para ser embaixatriz da marca.  
 
Você trabalhou como gerente de marketing da Reebok no Brasil. Como isso o ajudará 
na missão de fazer a Keds dar certo no País? 
 
Eu trabalho com material esportivo há 17 anos, sete desses na Reebok, nos anos 90. Também 
atuei na Kappa; Rip Curl e Billabong. Por último, estive na World Tennis, onde participei do 
lançamento da loja conceitual World Tennis Classic, voltada mais para moda fitness. Estou 
utilizando essa experiência na distribuição e para criar um posicionamento estratégico que 
agregue valor ao produto. 
 
Por falar em valor, quanto custará o Keds aqui? 
 
Nosso produto varia de R$ 99 a R$ 199.  
 
O que a Keds representa, em termos de receita e faturamento, para a Collective 
Brands Inc., conglomerado que controla a grife? 
 



Por questões contratuais, não posso falar de números. Posso dizer apenas que a Collective 
Brand International tem três grandes empresas no mundo. Uma delas é a Stride Rite, que 
controla a Keds e fatura em torno de US$ 5 bilhões por ano. A Keds está presente em cerca de 
80 países. O meu contrato engloba Brasil e Paraguai. O Paraguai é uma situação estratégica, 
que vai acontecer daqui a alguns anos e servirá para inibir qualquer eventual possibilidade de 
comercialização de produtos não-oficiais. 
 
Que tipos de ações estão sendo utilizadas para comunicar o retorno? 
 
Estamos investindo fortemente em ações de relações públicas. Fizemos um trabalho voltado 
para dois segmentos: um de negócios e outro de moda. A volta da Keds é uma notícia 
importante, ainda mais por se tratar de uma marca que fez parte da história e 
desenvolvimento do calçado no mundo. Estamos investindo em ponto-de-venda. Existe uma 
preocupação muito grande para que o produto seja bem exposto nas lojas. Também estamos 
fazendo um trabalho de “seeding”, plantando a semente em 500 formadores de opinião, 
estrategicamente escolhidos.  
 
Já existe uma agência de publicidade envolvida? Quanto está sendo investido em 
marketing? 
 
Ainda não temos agência. Trabalhamos com a Questro Design para os materiais de PDV. 
Também fizemos algumas ações promocionais em parceria com portais como Terra e UOL e 
revistas direcionadas ao público jovem como Toda Teen e Yes! Teen. Também teremos uma 
ação, que ainda não posso divulgar, na estreia do próximo High School Music, que acontece no 
mês de julho. A ideia é que daqui a dois anos estejamos investindo 7% do faturamento em 
marketing. 
 
Mesmo tendo ficado fora por cinco anos, a Keds ainda é uma marca reconhecida no 
País. Como isso será utilizado para atrair os jovens de hoje? 
 
Antes de trazer a marca para o Brasil, a gente fez pesquisas quantitativas e qualitativas a 
respeito da marca, e descobrimos que ela tem um recall muito grande. É uma marca que foi 
usada por atrizes como Audrey Hepburn e Sophia Loren. Ela volta repaginada, com ações 
focadas no nosso slogan “Original, Fun, Forever”, que atinge a mulher moderna. É uma marca 
despojada, simpática e versátil. Apostamos nesses atrativos para atrair o público.  
 
E, afinal, o que deu errado há cinco anos? 
 
Não posso dizer com muita propriedade, pois não estava lá, apesar de ter trabalhado na 
Vulcabras na época em que Keds fazia parte de seu portfólio. Acho que foi por razões 
estratégicas da Vulcabras, que na época estava mais focada na Reebok e na compra da 
Azaléia.  
 
Vocês entram no Brasil brigando com quem? 
 
A gente não tem concorrentes diretos, porque não existe nenhuma marca de tênis casual 
exclusivamente feminina no mercado. A Keds é uma marca feminina. Já a All Star Converse, 
por exemplo, tem como calçado mais vendido um tênis masculino, que as mulheres também 
usam. A Keds acaba, indiretamente, competindo com os calçados da Converse, que são 
masculinos, e com diversas outras marcas de sandálias e calçados.  
 
Como foi pensada a comercialização dos calçados? 
 
A parte de comercialização está dividida em dois segmentos: um de moda, voltado para 
butiques, e um esportivo, que tem sua distribuição na World Tennis e Tennis One. No 
segmento de moda, trabalho com lojas como Kipling, World Tennis Classic e Daslu. Estamos 
presentes em quase todos os estados brasileiros. Hoje são 250 pontos-de-venda. No segundo 
semestre, serão 400.  
 



Vocês estão disponibilizando todo o portfólio americano? 
 
Eu tenho acesso a toda linha internacional e escolho os modelos que julgo terem alguma 
relação com a mulher brasileira. Estou trazendo o modelo tradicional da Keds, o Champion, 
que é o calçado mais vendido na história da Keds e talvez na história do mundo, pois ele existe 
desde 1916.  No segundo semestre vou trabalhar com dez modelos para linha esportiva e 18 
para linha de butiques. Uma novidade é o modelo Celebrate, que saiu de circulação no mundo 
há cerca de sete anos. Como ele fez muito sucesso no passado no Brasil, será exclusivo para a 
operação.  
 
Há uma meta para este ano? 
 
Queremos que a marca volte a ser desejada junto ao público adolescente, como era 
anteriormente. A partir do terceiro ano, vamos começar a ter metas de crescimento.  
 
Fonte: Propmark, São Paulo, 8 jun. 2009, p. 17.  


