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A Netshoes e a NBA (National Basketball Association) anunciaram, na última sexta-feira (29), 

uma parceria para a criação da primeira loja virtual da grife norte-americana no País. O 

comunicado foi realizado durante a etapa brasileira do Basquete sem Fronteiras Américas 

(Basketball Without Borders - BWB), programa de desenvolvimento do basquete mundial da 

NBA e Fiba (Federação Internacional de Basquete), onde o logotipo da Netshoes já apareceu 

como parceiro de mar keting oficial da terceira edição do evento. 

 

Com validade até setembro de 2014, o contrato transforma a Netshoes em patrocinadora 

máster de todos os eventos oficiais'' da NBA no Brasil. "Temos a oportunidade também de 

promover ações com clientes levando-os a partidas nos Estados Unidos", explica Roni Cunha 

Bueno, diretor de marketing da Netshoes. 

 

O início da operação está previsto para janeiro de 2012 com o lançamento do portal NBA. 

com.br. A loja virtual comercializará roupas e calçados oficiais da NBA, fornecidos pela Adidas, 

além de bonés, bolsas, mochilas, materiais escolares e produtos para casa, como travesseiros 

e toalhas, alguns deles exclusivos, de acordo com a Netshoes. 

 

ADIDAS FOOTBALL 

 

Outra parceria recém-anuncia-da foi com a Adidas Football, que terá um canal exclusivo no 

portal e-commerce da Netshoes, http://www.netshoes.com.br/ especial/adidasfutebol, com 

segmentação por artigos, atletas e clubes patrocinados pela marca alemã. Segundo a 

Netshoes, o portfólio completo da Adidas Football estará disponível para os torcedores, como 

chuteiras, camisas de clubes e seleções, agasalhos e demais artigos e acessórios esportivos. 

 

Com a página, a Adidas Football não pretende ter apenas um espaço de vendas, mas também 

um canal de comunicação com os seus clientes: terá uma área para a divulgação dos filmes 

das campanhas globais da marca, além dos lançamentos. Para a produção de conteúdo, as 

duas empresas atuarão juntas. A ação de divulgação da parceria, que contou com a 

participação de blogs de futebol com link para o canal, teve criação, desenvolvimento e 

conteúdo da Fri.to, agência que detém a conta de PR digital da Adidas. 

 

De acordo com Bueno, porta-voz da Netshoes, a nova parceria representa a expansão da rede 

de atendimento. "Com essa parceria conseguimos manter o foco em nossa missão, que é 

democratizar o acesso a produtos desse tipo para qualquer lugar do País. Além disso, 

conseguimos endossar a força da marca Netshoes como um dos maiores players do mercado 

na oferta de materiais esportivos em toda a América Latina". 

 

Para este ano, a previsão de crescimento da empresa é de 50%, acima dos 30% projetados 

para o e-commerce por entidades que auditam o setor. Atualmente, a Netshoes é a 

responsável pela administração das lojas oficiais de vários clubes, entre eles Corinthians, 

Palmeiras, Santos, Cruzeiro e Atlético-PR; e de marcas como Havaianas, Globo Esporte e 

Timberland; além de responder pelos produtos de tênis e futebol no portal Americanas.com. 

  

Fonte: Propmark, São Paulo, 1 ago. 2011, p. 18.  
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