
A corrida da New Balance no Brasil 
Grife esportiva quer dobrar as vendas e entrar para o pelotão de elite de running até 2017 

Por JANAINA LANGSDORFFjlangsdorff@grupomm.com.br 

Afabricante de tênis New Balance corre 
atrás de um novo equilíbrio para os 

negócios da marca no Brasil. Famosa na 
década de 1990 pelos modelos para pas-
seio, a empresa volta agora seus esforços 
para a categoria que, em 1906, na cida-
de de Boston (EUA), deu origem à mar-
ca — as corridas. O plano é ambicioso. A 
expectativa é colocar a New Balance no 
pelotão de elite das grifes de running, 
percurso que deve ser norteado por um 
salto global nas vendas. "O faturamento 
deve passar de US$ 2,4 bilhões em 2012 
para US$ 5 bilhões nos próximos cinco 
anos" prevê Bruno Abilel, gerente-geral 
da New Balance Brasil. 

A cifra credencia o avanço, mas os obs-
táculos são grandes. A marca pode tro-
peçar, por exemplo, na hegemonia da 
americana Nike e da alemã Adidas, com 
seus embaixadores famosos no encalço 
dos planos de marketing. Mesmo assim, 
a New Balance pretende se manter fiel ao 
posicionamento anticelebridade e cen-
trar o trabalho da marca nos sofisticados 
atributos de modelos como o trainer neu-
tro 890V2, de 255 gramas, o 3090 lonix, 
que pesa apenas 186 gramas, ou o mini-
malista MinimusZero, capaz de propor-
cionar até a sensação de correr descal-
ço. A estratégia conta com a campanha 
"Let's Make Excellent Happen" que bus-
ca incentivar e inspirar os consumidores 
a aprimorar sua performance. 

A autenticidade da divulgação, coorde-
nada in house, fortalece a marca frente ao 
pique de outros players, como as espor-
tivas Asics e Mizuno, que também ace-
leram suas passadas para acompanhar 
o ritmo de crescimento das corridas de 
rua no Brasil. Segundo a Federação Pau-
lista de Atletismo (FPA), a prática avança 
a uma velocidade de 25% ao ano. Hoje, 

já são mais de seis milhões de adeptos, 
que movimentam algo em torno de R$ 5 
bilhões em negócios ligados ao turismo 
e ao consumo de produtos esportivos. 
"Nosso foco é no público da classe A+" 
define Abilel, que estuda a possibilida-
de de organizar uma prova proprietária 
ou patrocinar um evento de repercussão 
nacional em 2013. 

Outro plano para o ano que vem é a 
abertura das duas primeiras lojas-con-
ceito, em São Paulo e no Rio de Janeiro, 
além de um terceiro estabelecimento no 
formato outlet, também na capital pau-
lista. As novidades devem garantir uma 
expansão da ordem de 50% em 2013. Pa-
ra este ano, a expectativa é crescer 80% 
ante 2011, ano em que a New Balance já 
registrara um crescimento de 100% na-
cionalmente. As projeções refletem o tra-
balho global da New Balance em refor-
çar seu fôlego junto aos varejistas, prin-
cipal canal escolhido para inserir a New 
Balance entre as principais marcas de 
corridas do mercado. 

Nos Estados Unidos, o faturamento 
das lojas licenciadas aumentou 10,5% 
em 2012, resultado expressivo, segundo 
Chris Quinn, vice-presidente executivo 
da área de vendas e varejo da marca na 
América no Norte, levando em conta as 
turbulências econômicas que acabaram 
minando as compras na terra do Tio Sam. 
Mesmo assim, no primeiro trimestre de 
2013, a companhia espera um incremen-
to impressionante de 45% nas vendas. 

Promoção 
A grife persegue esse mesmo desem-

penho também por aqui. Não à toa, aca-
ba de lançar uma promoção que sorte-
ará um Fiat Cinquecento entre os con-
sumidores que entre os dias 1 e 30 de 

novembro gastarem cem reais em pro-
dutos da New Balance nas lojas Centau-
ro. A expectativa é aumentar em 50% a 
venda da linha running na rede varejis-
ta. Além da ação feita em conjunto com 
uma das principais cadeias de produtos 
esportivos da América Latina, a New Ba-
lance patrocina ainda a Family Run, cir-
cuito realizado na Fazenda Boa Vista, no 
interior de São Paulo, no próximo dia pri-
meiro de dezembro. 

Importada desde 2009 pelo grupo Aste, 
referência no mercado nacional de dis-
tribuição de produtos de moda com as 
marcas Diesel, Coach, The North Face e 
Kipling, a New Balance tem hoje, no Bra-
sil, cerca de 1,5 mil pontos de venda mul-
timarcas. Junto com as lojas exclusivas, 
essa rede deve estreitar cada vez mais o 
relacionamento da marca com os jovens 
e preparar a New Balance para projetos 
ainda mais agressivos a partir de 2014. 
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