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Com ele, a 
direção da Puma 
espera elevar o 
faturamento anual 
da companhia para 
€ 4 bilhões, em 
2015. Nesse con-
texto, uma meda-
lha de ouro ou um 
novo recorde obti-
do na capital ingle-
sa pode acelerar 
esse processo, pois 
teria efeito direto 
no ritmo de vendas 
dos produtos, 
inclusive no Brasil. 
"Bolt é a cara da 
Puma", afirma 
Roberto Goldminc, 
presidente da 
Puma Brasil. "Ele 
encarna o que cha-
mamos de efeito 
joy, que é se diver-
tir enquanto prati-
ca esporte." 

Com essa filo-
sofia, a empresa já 
se prepara para 
faturar com a 
venda das linhas 
de roupas e calça-
dos inspirados no 
atleta: Faas (que 
significa rápido, 
em patoá, o diale-
to falado na terra 

de Bolt) e EvoSpeed. Apoiados no mote 
velocidade, os calçados são destinados 
aos praticantes de futebol, corrida de 
rua e automobilismo. Em comum, eles 
possuem o visual em branco, azul e ver-
melho e um desenho de relâmpago, a 
marca registrada de Bolt. No filme 

Yard, um espaço exclusivo da marca em 
Brick Lane, onde foi erguida a vila 
olímpica. Lá será possível fazer um 
teste de corrida comparando o desem-
penho do participante com o de Bolt, 
quando ele estabeleceu o recorde dos 
100 metros. A área terá como tema a 
cultura jamaicana. Além de patrocinar 
o velocista, a grife também fornece os 

uniformes da dele-
gação do país cari-
benho. "Pelo fato 
de dispor de uma 
verba menor, a 
Puma tem de concentrar as apostas na 
maior estrela da casa", afirma Frederico 
Guaragna, gerente de inteligência de 
mercado da Global Sports Network. 
Além dos conterrâneos de Bolt, apenas a 
equipe uruguaia vestirá Puma em 
Londres. Nunca os alemães torceram 
tanto pelo brilho dos jamaicanos. 

publicitário da linha EvoSpeed, o piloto 
de Fórmula 1 Fernando Alonso, o golfis-
ta Rickie Fowler e o jogador de críquete 
Yuvraj Singh tentam, sem sucesso, 
acompanhar o ritmo de corrida de Bolt 
em uma esteira. "A velocidade é essen-
cial para todos os esportes, e o Bolt 
representa esse atr ibuto em cada 
modalidade", diz Marcelo Nicolau, 
gerente de marketing 
da Puma Brasil. As 
ações de propaganda e 
marketing na América 
Latina também explo-
ram esse apelo. Uma 
campanha lançada em 
junho no site da 
empresa e nas princi-
pais redes sociais tem 
como mote a pergunta: 
"O que você consegue 
fazer em 9,58 segun-
dos?". O tempo refere-
se ao recorde do velo-
cista na prova de 100 
metros rasos, obtido no 
campeonato mundial 
de atletismo de 2009. O 
consumidor que mandar o melhor vídeo 
respondendo à questão ganhará uma 
viagem para participar da Reggae 
Marathón, que acontece em 1o de 
dezembro, na Jamaica. 

Em termos globais, a Puma já defi-
niu outras ações de marketing. A prin-
cipal delas será a montagem do Puma 
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Fonte: Istoé Dinheiro, São Paulo, ano 15, n. 770, p. 60-62, 11 jul. 2012.




