
arcas como Adidas, Puma, Nike, Ree-
bok e New Balance construíram seus 

legados por meio dos artigos esportivos, 
segmento no qual surgiram e que conti
nua sendo o core business das grifes. Nes
ta segunda década do século 21, todavia, 
a boa performance no mercado cada vez 
mais está atrelada a produtos que incor
poram, além da tecnologia, o design e um 
apelo fashion às coleções, que não são, 
necessariamente, dedicadas aos prati
cantes de esportes. 

A Adidas, por exemplo, há anos possui 
linhas especiais: Stella McCartney, Ori
ginais e Porshe. Tiane Allan, gerente de 
brand marketing da divisão Sport Style 
da empresa no Brasil, afirma que a marca 
sempre teve o lifestyle em seu DNA, tan
to que os produtos criados para a práti
ca esportiva se tornaram ícones das ruas. 

"É o caso do Adidas Star, que teve co
mo um dos seus primeiros fãs o grupo de 
hip-hop Run DMC (leia mais no Memó
ria Seletiva). A partir de 1972, a empresa 
passou a criar produtos exclusivamente 
para este segmento, ou seja, artigos mais 
casuais e não indicados para esporte, com 
elementos de moda e um design moder
no e inconfundível" afirma Tiane. Dentre 
as diversas linhas que possui exclusiva
mente ligadas ao lifestyle, a marca desta
ca as linhas Originais e Neo, assim como 
a Silver e a Y3 — estas duas últimas ain
da não disponíveis no Brasil. 

A Originais dispõe das linhas Blue Col
lection, que oferece de denim a alfaiata
ria, passando pela Mega, com maior in
fluência esportiva, e chega à Originais by 
Jeremy Scott, criada pelo próprio estilis
ta e cuja coleção deste ano trouxe até um 
"vestido-jukebox" Já a linha Neo tem co
mo público-alvo os adolescentes. Nos úl
timos três anos, a Adidas t ambém apos
tou nas parcerias de licenciamento com 
Vespa, Goodyear, Porsche, Diesel, Star 
Wars e a gravadora Def Jam, entre outras. 
"São colaborações com empresas e pes
soas com quem a marca tem sinergia e, 
por essa razão, todas foram muito bem 
-sucedidas" avalia Tiane Allan. 

A divisão performance da Adidas, dedi
cada à prática esportiva, também recebe in
fluência fashion, como no caso da coleção 
que leva o nome da estilista inglesa Stela 
McCartney. Uma das jornalistas brasilei
ras mais renomadas no mundo da moda, 
Erika Palomino, atualmente parte do staff 
da L'Officiel — título que está para chegar 
ao Brasil —, confirma o crescimento do pú
blico voltado a esse tipo de produto. "A prá
tica de exercícios com mais frequência fez 
que um novo tipo de consumidor entras
se em cena, buscando no visual esportivo 
uma extensão do tipo de vestir o dia a dia 
— tanto no feminino quanto no masculi
no" analisa. Entre o público afeito ao esti
lo "esportivo fashion" ela destaca estilistas, 
stylists, produtores, modelos, pessoas que 

dominam a linguagem da moda e, ao mes
mo tempo, buscam conforto e praticidade. 

Vanguarda 
A Puma, pertencente ao grupo PPR, que 

controla as marcas Gucci e Yves SaintLau-
rent, também clama o pioneirismo na plata
forma que mistura esporte, moda e lifesty
le. Constanza Novillo, gerente de marketing 
para o segmento fashion e lifestyle, desta
ca que para a marca tudo começou no fim 
dos anos 1990, com parceria com a estilis
ta Jill Sander, que desenvolveu uma chu-
teira clássica, à qual foram acrescentados 
detalhes e toques fashion. Em seguida, o 
lançamento do tênis Mostro teria, segun
do Constanza, mudado definitivamente o 
mercado. "O Mostro trouxe o desenvolvi
mento e o começo de tudo que conhecía
mos sobre tênis esportivos, mas com mode
lagem e aparência que vieram dos mun 
dos de design e calçados de moda 
O Mostro foi o exemplo máximo 
de 'Sportlifestyle! pois come
çaram a usá-lo combinando 
com terno" conta a gerente. 

Já em relação aos 
acessórios, bolsas e 
malas, a executiva 
ressalta formas e si
lhuetas que se torna
ram diferenciadas no 
mercado e são chan
celadas à Puma Ar-

chive, por exemplo. Trata-se de modelos 
inspirados nos velhos catálogos e em anún
cios da Puma no passado. A cada estação, 
são desenvolvidos produtos com materiais 
e cores diferentes. Quanto ao perfil de pú
blico, a executiva conta que Puma Archi-
ve tem consumidores de ambos os sexos, 
com idade entre 18 e 30 anos, antenados 
no universo digital e que buscam produ
tos com estilo e atitude, pois querem criar 
sua marca individual e, para isso, embar
cam nas experimentações. A Archive pos
sui a sublinha The List, lançada este ano, 
com edições limitadas e colaborações com 
designers e lojas de nicho. O consumi
dor, neste caso, é ainda mais vanguardis
ta, busca autenticidade e entende a cola
boração com designers renomados como 
valor agregado ao produto. 

Já os itens do segmento premium es
tão sob o guarda-chuva da marca Black 
Label, também dedicada a homens e mu
lheres. "A maior característica é que esta 
linha se distancia do sportswear com re
al imagem de moda. É a definição correta 
de Fashion-Sport. O público que se iden
tifica mais rapidamente é o masculino, de 
25 a 45 anos, classe A, formado por ho
mens bem-sucedidos, descolados e perfil 
cosmopolita" explica. Já foram parceiros 
da Puma em Black Label: Rudolf Dassler, 
Alexander Mc Queen, Mihara Yasuhiro e 
Hussein Chalayan — este último contra
tado como diretor criativo da grife. 

Em geral, o produto Black tem um de
sign europeu, quase minimalista, com 
splash de cores e de formas inusitadas, 
quebrando a sobriedade. Este ano, os pro
dutos da marca serão vendidos em par
ceria com a loja Noir e em outros pontos 
de venda ainda não anunciados. A utili
zação de lojas exclusivas ou seções espe
ciais para esses produtos nas lojas é elo
giada por Erika Palomino: "O consumi
dor mais tradicional pode se confundir e 
deixar a loja, ao se deparar somente com 
peças mais ousadas. Ao mesmo tempo, 
aquele que procura as peças mais fashion, 
por assim dizer, não precisa perder tem
po entre as peças mais caretas" 

E quanto artigos esportivos e de lifesty
le representam nos negócios das marcas? 
Marcelo Nicolau, gerente de marketing da 
Puma, diz que políticas internas impedem 
que números sejam revelados, mas dá al
gumas pistas. "Em termos de rentabilidade, 
ambas as linhas se assemelham e possuem 
importância equivalente. A linha de lifesty
le tem participação significativa dentro das 
vendas da empresa, pois faz parte de nos
so DNA e posicionamento. Temos cresci
mento sólido de dois dígitos desse segmen
to anualmente" Nicolau afirma, ainda, que 
a comunicação busca canais como expe
riências diretas de entretenimento com o 
consumidor e a expansão no mundo onli
ne. É o caso do Puma Social Club, um bar 
temporário criado na cidade de São Paulo 
que tem uma página na internet exploran

do o conceito "atletas da noite" 

Reebok e Olympikus 
No caso da Reebok, acompa

nhar as tendências nos tênis 
e acessórios tem o objetivo 

de fazê-los supe
rar a funcionali
dade e se trans

formar em objetos 
de desejo e estilo. 
Uma aposta cons

tante da marca é 
a linha Classic 
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 33, n. 1504, p. 26-27, 9 abr. 2012.




