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Criatividade na Adidas japonesa 
Muito associada ao futebol, a marca procura ganhar credibilidade e aumentar vendas dos artigos de corrida 

Por ANITA CHANG BEATTIE, de Advertising Age 

Em Tóquio, os corredores de rua en-
frentam um problema que deve existir 

em todas as grandes cidades do mundo. 
A área mais procurada por eles (o arbori-
zado trajeto de cinco quilômetros em vol-
ta do Palácio Imperial) situa-se no centro 
da cidade, atraindo pessoas que moram 
longe, mas trabalham na região. Porém, 
falta um vestiário para se trocarem quan-
do bate aquela vontade de dar uma cor-
rida antes da volta para casa. 

É aí que entra a Runbase da Adidas, lo-
calizada a alguns quarteirões dali e próxi-
ma ao metrô. Trata-se de uma loja que ofe-
rece ampla variedade de calçados e rou-
pas e também um espaço em que se pode 
alugar um armário e tomar banho. O lu-
gar recebe ainda eventos esportivos e os 
funcionários dão dicas de treinamento. É 
possível até mesmo alugar tênis de corrida. 

"Sempre me espanta ver gente, em dias 
bonitos, pegando o carro para ir à acade-
mia e correr na esteira," comenta Dave 
Thomas, vice-presidente de marketing da 
marca no Japão. "A Runbase só existe aqui, 
mas meus colegas do mundo todo estão 
demonstrando muito interesse" conta. 

O Japão é um dos cinco mercados mais 
importantes da Adidas, que é atendida no 
país pela TBWA/Hakuhodo. O que o dis-
tingue é o cliente sofisticado, exigente e 
ligado em tecnologia, fazendo dele o lo-
cal ideal para testes com produtos e téc-
nicas de marketing inovadoras. Desbra-

vando esses caminhos para a marca está 
o australiano Thomas. Antes de assumir 
o cargo atual, ele coordenou o Centro de 
Criação da Adidas em Tóquio, uma equi-
pe de mais de 50 estilistas e profissionais 
de marketing que desenvolvem artigos 
específicos para o consumidor local. Há 
grupos semelhantes nos EUA e na China. 

"Minúcias são muito apreciadas, seja 
a qualidade do zíper, sejam aqueles deta-
lhes a que, no resto do mundo, ninguém 
dá importância" diz Thomas. "O pulo do 
gato é não deixar essas coisas inflaciona-
rem o preço a ponto de inviabilizar a com-
pra. É justamente isso que ficou mais difí-

cil no Japão, por causa não só das perspec-
tivas econômicas, mas também das lojas 
de confecção populares, que passaram a 
oferecer artigos esportivos mais em con-
ta, o que não acontecia dez anos atrás" 
explica. Além disso, há a concorrência 
de marcas locais, como Asics e Mizuno. 

Mais associada ao futebol, a Adidas em-
preendeu uma série de ações visando a ga-
nhar credibilidade no mercado dos artigos 
de corrida. O programa kutsukasu ("aluguel 
de calçados"), no ano passado, permitiu 
aos consumidores experimentar os tênis 
AdiZero por alguns dias. As vendas deram 
um salto de 17%. 

Há pouco, a Adidas fez uma parceria 
com o exímio designer de calçados esporti-
vos Hitoshi Mimura, que atuou muito tem-
po na Asics, chegando a ser descrito pelo 
New York Times como o Manolo Blahnik 
de sua especialidade. O profissional par-
ticipou do desenvolvimento do modelo 
Takumi, de grande leveza. Ele custa cer-
ca de US$ 180 e é o tênis de corrida mais 
caro da Adidas no Japão, porém Thomas 
afirma que isso faz parte da estratégia para 
concorrer com as lojas populares. "Bater 
de frente com esse tipo de comércio não 
dará muito resultado. Decidimos, então, 
agregar valor ao produto," disse. 

Por meio de referências a atualidades, 
a marca conseguiu também intensificar 
resultados de campanhas recentes. Na 
torcida pela seleção japonesa na Copa 
do Mundo de 2010, a marca apelou pa-
ra a popularidade dos mangás. Para a ci-
dade de residência de cada jogador, en-
viou um enorme painel com quadrinhos, 
que foi coberto com mensagens de apoio. 

Posteriormente, o material foi reunido e 
formou, segundo o Guinness World Records, 
a maior tira do mundo, que foi disposta na 
pista do aeroporto de forma que os jogado-
res pudessem vê-la ao partirem para a Áfri-
ca do Sul. Torcedores puderam enviar reca-
dos pela internet ou telefones celulares. A 
peça "Sky comic" ganhou vários prêmios, 
inclusive Bronze no Cyber Lion em Cannes. 

Tradução de Antônio Carlos da Silva 

NEGOCIOS 

L'Oréal investe em cosmético de luxo 
Meta é ter 50 lojas no Brasil, até 2016, da linha Kiehl's, que está sendo relançada no País 

Com o objetivo de ter 50 lojas no País 
até 2016, a L'Oréal relança neste mês 

a marca nova-iorquina de cosméticos de 
luxo Kiehl's, com a abertura de sete no-
vas lojas em São Paulo, Rio de Janeiro e 
Belo Horizonte. A Kiehl's, que está desde 
2008 no Brasil, ganhará novas unidades 
por meio de uma parceria com a Dufry em 
pontos estratégicos das três cidades. Em 
São Paulo, será aberta uma loja no Shop-
ping Morumbi, enquanto no Rio os novos 
pontos de venda ficarão no Fashion Mall, 
Barra Shopping, Shopping Leblon e Fórum 
de Ipanema. Já na capital mineira, as lojas 
serão inauguradas no Pátio Savassi e BH 
Shopping. A Kiehl's não trabalha com pu-
blicidade no seu formato tradicional. Por 
conta disso, escolheu a Biruta Idéias Mira-
bolantes como parceiro estratégico. A em-
presa estará à frente das ações de relança-
mento da marca que começam já no dia 9. 

"Sempre achamos que havia um poten-
cial forte para a Kiehl's no Brasil. É uma 
marca de beleza completa. Globalmen-
te, muitos consumidores perguntavam 
em outros países quando chegaria aqui" 
diz Simone Pfeil, gerente de marketing 

da Kiehl's por aqui. "Como o Brasil é um 
mercado estratégico para a L'Oréal, esta-
mos fazendo este investimento" explica. 

Simone destaca que, apesar de ser uma 
marca de luxo, a Kiehl's é acessível. "To-
dos os produtos têm preço médio de R$ 
79, bem abaixo das outras linhas do seg-

mento" informa. O público-alvo da marca 
é composto de homens e mulheres com 
mais de 20 anos, das classes A e B. 

A Kiehl's foi criada em 1851. Até 2000, 
pertencia ao seu fundador e tinha apenas 
uma loja no East Village, em Nova York. 
Neste ano, foi adquirida pela L'Oréal que 

até 2012 já abriu 900 PDVs da marca no 
mundo. "As embalagens são muito sim-
ples. A L'Oréal manteve o clima de boti-
ca, trabalhado pelo fundador" detalha. 

Esse posicionamento justifica o fato de 
a marca não investir em publicidade. "A 
Kiehl's tem um modelo de negócio basea-
do em relações-públicas. Muitos embaixa-

dores falam pela marca globalmente, en-
tre eles Brad Pitt e a Julianne Moore. Eles 
a apoiam porque Kiehl's têm três grandes 
causas de caridade: Aids, crianças e meio 
ambiente" conta Simone. Além disso, há 
um grande investimento em amostragem. 

Os pontos de venda pretendem ser uma 
atração à parte. "O ambiente da loja tem 
a 'vibe' de Nova York, com néon colorido, 
uma estátua da liberdade gigante, e uma 
moto, porque o fundador da marca ama-
va Harley Davidson. Além do Mr. Bone, 
o esqueleto mascote da loja" descreve. 

Para marcar o relançamento da marca, 
uma ação teaser surpresa está agendada 
para tomar as ruas do Rio no dia 9. A Bi-
ruta prepara também três grandes festas 
em cada praça que terá lojas. Os eventos 
acontecerão em abril e darão aos princi-
pais PDVs um clima nova-iorquino, com 
carrocinhas de cachorro-quente, drinques 
Cosmopolitan, DJs e celebridades. No Rio, 
um táxi amarelo típico da cidade ameri-
cana buscará convidados em suas casas 
e depois ficará estacionado em frente à 
loja do Fórum de Ipanema. 

Teresa Levin 
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 33, n. 1503, p. 35 , 2 abr. 2012.




