
disputa feroz entre Nike e Adidas pe
la liderança global entre os fabrican

tes de material esportivo faz com que as 
demais marcas do segmento tenham de 
desenvolver estratégias diferenciadas e 
conceitos originais para conseguir algum 
destaque na mídia. A visita do bicam
peão olímpico dos 100m e 200m rasos, 
Usain Bolt, ao Brasil na semana passa
da comprova que a Puma fez uma esco
lha vencedora. 

Os frutos que a grife colhe hoje com 
o superatleta não vêm por acaso. O que 
poderia ser um patrocínio episódico, na 
verdade é fruto de um trabalho sólido 
da marca na Jamaica, país do recordista 
olímpico e berço de grandes talentos do 
atletismo contemporâneo. Desde 1988, 
a Puma investe em escolas daquele país, 
com um sólido programa de patrocínio, 
que hoje conta com 30 atletas. E assim a 
marca se atrelou a Bolt quando ele tinha 
apenas 15 anos e agora vê um trabalho de 
longo tempo ter um retorno para lá de re
levante com o papel que ele assumiu no 
mundo do esporte. 

Bolt, 26 anos, é irreverente, divertido, 
engraçado e, acima de tudo, um ícone 
olímpico após o excelente desempenho 
em Londres. E é essa a linha que a comu
nicação da Puma quer seguir: nada mais 
de sangue, suor e lágrimas, usualmente 
explorados na comunicação do segmen
to esportivo. 

"Performance e diversão são valores 
muito fortes para a Puma. A linguagem 
e a comunicação do setor esportivo fica
ram muito chatas, sempre em cima de su-

peração e sofrimento. Acreditamos mui
to em um posicionamento para a Puma 
e para o esporte que chamamos de joy: 
não dá para abrir mão de curtir e apro
veitar o esporte. E o Bolt encara isso per
feitamente. Ninguém tem dúvida da per
formance dele, mas ele faz isso curtindo, 
dando risada, antes e depois da largada" 
explica Marcelo Nicolau, gerente de mar
keting da Puma. 

E foi tudo isso que Bolt mostrou em 
sua passagem de 48 horas pelo Rio de Ja
neiro na última semana. Após as Olimpía
das de Londres, ficou certa a visita dele a 
três mercados escolhidos a dedo pela fa
bricante de material esportivo. "Um pitch 

foi feito e cada país apresentou um plano 
de comunicação. O Brasil é um mercado-
-chave para a marca e fomos escolhidos 
junto com os Estados Unidos e Japão" 
conta Nicolau. Nessa visita, Bolt encan
tou o público com seu jeito descontraído. 
"Ele é o garoto propaganda ideal, traba
lha duro, tem uma performance fora de 
série dentro da pista e fora. Esteve sem
pre bem-humorado em sua passagem no 
Rio, em todas as festas que foi ficou duas 
horas na cabine de DJ, fez piadas, ele tem 
uma mescla que para a gente é muito in
teressante" observa. 

O contrato da marca com Bolt segue 
até o fim de 2013, mas há a intenção de 

renová-lo. Apesar de o atletismo não ser 
tão popular no Brasil, os conceitos que 
Bolt passa e a forma como se compor
ta casam perfeitamente com os concei
tos que a Puma quer explorar em suas 
ações publicitárias, inclusive de olho nos 
Jogos Rio 2016. 

"Não é um esporte de massa por aqui, 
mas, durante a Olimpíada, a prova dos 
100 metros é a mais vista no mundo in
teiro — é o ápice dos Jogos. Com o Bolt 
queremos falar de esporte de uma forma 
geral, não de atletismo e sim o lado lifes-
tyle, despojado, de quem se entrega pa
ra a performance mas sem perder a sua 
identidade e carisma" avalia o gerente de 
marketing da Puma. "Também podemos 
trabalhar o lado do Bolt de pessoa co
mum, que quer curtir, ir para festa, tem 
estilo, se veste bem. Podemos explorar o 
lado da performance desenvolvendo cal
çados e roupas, mas abordar o esporte, a 
busca para atingir o limite, a saúde, en
fim, há um leque amplo para trabalhar
mos. É um prato cheio que podemos ex
plorar em diferentes ângulos que estão 
nos valores da marca" conclui. 

Michael Phelps e Visa 
Depois da passagem de Bolt, nesta 

semana é a vez do maior medalhista 
olímpico de todos os tempos, Michael 
Phelps, desembarcar no País. O nada
dor americano participará de evento 
no Complexo do Alemão, no Rio de Ja
neiro (RJ), promovido por um de seus 
patrocinadores, a Visa, e visitará a Vila 
Olímpica Carlos Castilho. 
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Text Box
 Fonte: Meio & Mensagem Especial: Consumo, São Paulo, p. 40, 29 out. 2012.




