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Anunciantes Marca retorna ao mercado esportivo de olho na Copa do Mundo; estratégia é movimentar o segmento de urbanwear

Athleta lança Corinthians Steamrollers

Athieta lança a linha Corinthians Steamrollers, considerado o melhor time de futebol americano do Brasil, com campanha criada por Ton Lo Bianco, da Yo

por Ana Paula Jung

AAthleta, primeira marca a con-
feccionar uniformes escolares e

de esporte, conhecida por ter criado
e produzido a inesquecível camiseta
canarinho, amarela de gola e de pu-
nhos verdes, usada na Copa de 1970
pela seleção brasileira, volta ao mer-
cado esportivo já de olho na Copa do
Mundo, a Athleta lança a linha Co-
rinthians Steamrollers, considerado
o melhor time de futebol americano
do Brasil e patrocinado pela marca.

As camisetas são réplicas do uni
forme do time desenvolvidas em
tecidos meia malha e o tecnológico
dryfit. Disponíveis para o público
feminino e masculino, a Athleta des-
ponta para movimentar o mercado
de urbanwear.

Os anúncios da campanha criada
por Ton Lo Bianco, diretor de arte da

agência Yo!, têm como pano de fun-
do o campo e os próprios jogadores
do time. A campanha já está sendo
veiculada nas principais revistas do
País, como VIP, Men's Health, RG Vo-
gue, Trip e ESPN.

"A idéia é bem simples e real.
Fomos a campo e fotografamos um
jogo de verdade. A repercussão tem
sido incrível. Um megaretorno. As
próprias revistas comentam que a
campanha deu muito certo", disse
Ton.

Após 74 anos de sua criação, a
Atlheta retorna ao mercado brasilei-
ro através da The Brand's Company,
empresa especializada no direciona-
mento, introdução e desenvolvimen-
to de marcas no País. Com planos de
conquistar novos consumidores por
meio da criação de peças exclusivas
de sportswear, a equipe de estilo da
TBC pretende realizar dois lança-
mentos anuais da coleção, inverno
e verão, propondo um lifestyle com
referências ao futebol brasileiro.

Hayo Cohen, diretor da The
Brand's Company no Brasil, contou
que a marca está passando por repo-

sicionamento. "Estamos muito felizes
com a volta da Athleta ao mercado. A
marca tem reconhecimento enraiza-
do na memória coletiva do esporte",
disse, acrescentando que, simbolica-
mente, é importante agora patroci-
nar o Corinthians que foi o primeiro
time que a marca apoiou. "Depois
patrocinamos outros times grandes
nacionais".

O objetivo, segundo Cohen, não
é competir em performance espor-

Cena de
"Chile", da
Talent para
Topper

tiva. "A linguagem do uniforme do
futebol americano tem a ver com o
street. Mais do que patrocinar o time
é criar o link com o segmento de stre-
etwear", explicou.

Desde o ano passado, a Athleta
está investindo Rs 2 milhões no re-
lançamento. "Estamos construindo o
conceito da marca. A meta é posicio-
ná-la como marca brasileira legítima,
ligada ao futebol muito de olho na
Copa do Mundo e Olimpíadas".

RUGBY CRESCE
O Rugby, esporte coletivo originário
da Inglaterra de intenso contato físi-
co e tão popular em diversos países
do mundo, começa a conquistar os
brasileiros. No último final de se-
mana (20 e 21), por exemplo, estava
programada a Virada Esportiva, rea-
lizada pela Secretaria de Esportes
da Prefeitura de São Paulo, com 36
horas de atividades esportivas pela
cidade de São Paulo e o rugby estava
incluído.

Crescendo em todo Brasil, o rug-
by, segundo esporte por equipes
mais popular do mundo, voltará a
integrar o quadro de modalidades
oficiais das Olimpíadas de 2016, no
Rio de Janeiro - ela está fora da com-
petição desde 1928, em Amsterdã.

Pioneira, a Topper adotou como
estratégia diferenciada o esporte que
está ganhando cada vez mais adep-
tos. Desde o final do ano passado, a
marca anunciou parceria com a Asso-
ciação Brasileira de Rugby. Foi a pri-
meira vez que as seleções brasileiras,
masculina e feminina, conseguiram
patrocínio de marca esportiva.

"O rugby tem tomado enorme
proporção, crescendo em atletas
federados e simpatizantes", contou
João Livi, diretor de criação da Ta-
lent, que criou recentemente três
filmes para divulgar o patrocínio
esportivo. Intitulada "Fatos", a ação
está na segunda fase. "A campanha
tem feito muito sucesso. Até o presi-
dente Lula já a elogiou. Tenho muito
orgulho de tê-la feito", disse Livi.

Com direção de criação de Livi e
Philippe Degen, os filmes seguem
o mesmo tom bem-humorado da
primeira fase. Só que desta vez
apresentando, de modo irônico e
inusitado, dados verídicos sobre o
rugby no Brasil. Os filmes compa-
ram números do esporte no Brasil,
com os países vizinhos: Argenti-
na, Uruguai e Chile. O conceito é
"Rugby. Isso ainda vai ser grande
no Brasil".

Os filmes "Fatos Argentina", "Fa-
tos Uruguai" e "Fatos Chile" ficarão
no ar, simultaneamente, até dezem-
bro no canal SporTV. A criação é de
Alexandre Catarino, Rubens Kato,
Philippe Degen e Livi.
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