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Ser conhecida como marca de performance running por um número cada vez maior de 
corredores é a estratégia da Asics para ganhar market share e crescer em vendas. Segundo 
Andrea Longhi, gerente de marketing da Asics Brasil, só no primeiro trimestre as vendas dos 
tênis cresceram 45%, sendo que a expectativa era de 40% de crescimento para o ano. A 
executiva diz que o avanço tem muito a ver com o acerto do novo posicionamento de 
comunicação da Asics no Brasil. 
 
Recentemente a Asics fez, pela primeira vez, um comercial para TV. Por que só agora 
a marca decidiu trabalhar com esta mídia de massa? 
 
Por uma questão de investimento mesmo. Nós estamos há dois anos e meio com uma 
operação própria de subsidiária e começamos com um posicionamento mais focado em core 
runner. E com um plano forte de mídia impressa, conseguíamos passar a nossa mensagem de 
comunicação. Também trabalhamos, nesses dois últimos anos, alguma coisinha de PR [public 
relation – relações públicas] e muita parceria com atletas e com grupos de corrida. Hoje, 
estamos muito bem posicionados, mas achamos que nosso crescimento passa por um público 
maior. Então agora chegou a hora da gente ir de fato para um veículo mais de massa e por 
isso, estamos trabalhando com TV por assinatura e internet, mas vamos manter alguns 
anúncios pontuais em revistas. 
 
E atualmente, como está a estratégia de comunicação da Asics? 
 
A gente mudou um pouco a estratégia de comunicação. Na verdade, o nosso plano contempla 
mais TV por assinatura e internet. 
 
Você disse que a Asics é líder em performance running. Qual é o market share? 
 
Não existe um market share oficial para o segmento de running, porque as marcas não são 
auditadas. O share que a gente acaba obtendo é das nossas parcerias comerciais e somos 
líderes nas principais lojas de material esportivo focadas em corrida. E estamos vendendo 
muito no Brasil. Nós estamos com um crescimento maior do que esperávamos. Para ter uma 
ideia, num ano de crise, a gente está acima da nossa meta de crescimento. 
 
Isso é no Brasil ou mundialmente? 
 
Mundialmente, a Asics é líder. Mas no Brasil a gente também já é líder numa operação de dois 
anos e meio. Então, esperamos solidificar essa posição e nos tornarmos conhecidos para um 
número cada vez maior de corredores. O nosso assunto é corrida. 
 
O Japão, que é o país cede da Asics, está sendo um dos países mais prejudicados 
com a crise econômica. Lá vocês estão passando por uma reestruturação por conta 
disso? 
 
Não. A gente acha que 2009 será um ano diferente. A gente vinha com um crescimento 
relâmpago. No primeiro quadrimestre no Brasil, por exemplo, crescemos 45%, acima da nossa 
meta que era de 40%. Só no mês de março [2009] nós vendemos o equivalente ao ano todo 
de 2006! 
 
A que você atribui esse crescimento? 
 
Posicionamento de nosso produto em relação ao target. A gente está trabalhando em cima de 
um posicionamento acertado. O nosso produto, de fato, é o melhor produto disponível no 
mercado hoje: nós somos líderes nos Estados Unidos e no Brasil. Tem um dado muito 
importante que a Asics guarda com muito carinho: há anos temos mais de 50% de share de 
tênis usados na maratona de Nova York. Nós somos líderes na principal maratona do mundo 



porque somos os melhores, porque investimos em tecnologia. O público entendeu que nosso 
produto é diferente, é melhor e dá segurança. 
 
Hoje, no Brasil, quem são os maiores concorrentes da Asics? 
 
O nosso maior concorrente ainda é a Mizuno, que foi uma marca muito bem trabalhada pela 
São Paulo Alpargatas. A Mizuno começou a ensinar para o mercado a necessidade de você ver 
qual o seu tipo de pisada e começou a criar um conhecimento em torno de um assunto técnico 
que faz muita diferença para a corrida. Ela trabalhou muito bem isso há muitos anos, quando a 
Asics não estava presente no Brasil com operação própria e estávamos com um 
posicionamento completamente errado. A Asics não estava sendo comunicada como uma 
marca de performance running, mas sim,  como uma marca de tênis qualquer e deu tudo 
errado. A Asics do Japão entendeu esta diferença e resolveu abrir uma subsidiária própria. A 
partir daí, começamos a trabalhar nosso core business que é performance running. E todo 
share que ganhamos foi, praticamente, em cima de Mizuno. A gente ganhou o que eles 
perderam, mas ainda os consideramos nosso grande concorrente. 
 
E você pode falar em investimento em comunicação? 
 
O que posso dizer é que o nosso investimento cresceu na mesma proporção que cresceram as 
nossas vendas. Eu posso falar de um crescimento de 40% em investimento em marketing, que 
ainda é um investimento tímido perto do que temos como projeto para o Brasil, mas ele vem 
crescendo. Todos os anos nosso investimento é maior e atingimos mais corredores. Estamos 
na reta certa, basta fazer melhor ainda o que já fazíamos. 
 
Vocês fizeram uma parceria com o Clube Pinheiros. Pretendem divulgar isso por meio 
da mídia ou vão ficar somente com o trabalho de PR? 
 
Será mais por meio de PR porque esta parceria, na verdade, é uma parceria muito simples: o 
Clube Pinheiros nos procurou, pedindo apoio com o material esportivo. E nos encantamos com 
o projeto de esporte deles. Estamos patrocinando o atletismo competitivo, mas também 
apoiamos todos os corredores eventuais do clube e temos um grupo de corrida interno que 
chama-se Clube Pinheiros Asics. Esperamos que seja uma parceria muito longa. 
 
Vocês patrocinarão as Olimpíadas ou a Copa do Mundo? 
 
Não, ainda não. Nós somos uma marca focada num segmento muito específico e, por isso, 
precisamos crescer um pouco mais para que a gente comece a fazer coisas maiores em 
comunicação. Hoje, nós estamos patrocinando o atleta Fabiano Peçanha, que já era um 
parceiro Asics e acabou de ir para o Clube Pinheiros. 
 
Fonte: Propmark, São Paulo, 15 jun. 2009, p. 15.  


