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JOGO RÁPIDO

As portas vermelhas que dão acesso às 
diferentes salas do escritório da Puma 

em São Paulo são estampadas com frases 
inspiradoras. Uma delas, em especial, ga-
nhou neste mês a conotação de um man-
tra para os pouco mais de cem funcioná-
rios que trabalham para a marca alemã 
no País. “Lembre-se dos bons tempos”, 
recomenda a sentença escrita em inglês 
na peça de madeira que dá acesso restri-
to ao estoque, onde ficam guardados de 
artigos remanescentes de coleções pas-
sadas a produtos ainda mantidos em se-
gredo que chegarão ao mercado apenas 
no segundo semestre.  

Os lançamentos das linhas 2013 das 
chuteiras EvoSpeed e King e dos tênis de 
corrida Faas e Bioweb são o pontapé, no 
Brasil, da nova estratégia global da Pu-
ma para impulsionar a percepção e as 
vendas das categorias de performance, 
que incluem futebol, running e fitness. 
De acordo com o gerente de marketing 
Marcelo Nicolau, o movimento é um res-
gate das próprias origens da grife, cria-
da por Rudolf Dassler após desavenças 
com seu irmão Adi (que paralelamente 
fundou a Adidas), no final dos anos 1940, 
quando mantinham uma fábrica de cal-
çados bem-sucedida e chancelada por 
campeões olímpicos como o americano 
Jesse Owens. 

“A Puma nasceu como uma marca de 
performance que ao longo do tempo criou 
e consolidou o seu lado lifestyle — que, a 
partir de um momento, passou a se desta-
car mais. Esta nova estratégia condiz com 
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a nossa história”, afirma Nicolau, lembran-
do que, no passado, a marca foi a forne-
cedora de material esportivo de três dos 

maiores craques do futebol mundial: Pe-
lé, o holandês Johan Cruyff e o argentino 
Diego Maradona. Atualmente, as catego-

rias de performance respondem por apro-
ximadamente 40% do negócio no Brasil 
— os outros 60% provêm dos produtos 
chancelados como lifestyle (não indica-
dos para a prática de esportes). Embora 
esses índices sofram muitas influências 
sazonais, o objetivo da companhia é al-
cançar números mais equilibrados (al-
go próximo de 50%-50%) na divisão de 
seu caixa. 

Com criação da nova-iorquina Droga5, 
a campanha que comunicará a nova inves-
tida da Puma já começa a ganhar os pon-
tos de venda e em breve ganhará os cine-
mas e as mídias impressa, digital e out-
-of-home. A nova assinatura “The nature 
of performance” é inspirada no conceito 
que move o desenvolvimento de produ-
tos da companhia, a biomimética, ciên-
cia inspirada no entendimento estrutural 
e funcional da natureza e seus elementos. 
Nesta primeira fase, a empresa optou por 
não usar a imagem do corredor jamaica-
no Usain Bolt, maior vencedor de provas 
de velocidade em Jogos Olímpicos. 

“Bolt é embaixador da marca, empres-
ta credibilidade para todos nossos pro-
dutos de running, até porque ele ajuda a 
desenvolver muitos deles. Mas sentimos 
a necessidade de trabalhar uma campa-
nha guarda-chuva de performance que 
tivesse uma identidade única para todas 
as linhas. Essa campanha traz essa con-
sistência” explica o gerente de marketing 
da grife, que deixa em aberto a possibili-
dade de Bolt aparecer em peças promo-
cionais posteriores. Ele diz que, no mo-
mento, mais importante do que difundir 
uma mensagem para o consumidor, a Pu-
ma precisa provar a credibilidade do seu 
produto e criar pontos de paridade com as 
categorias — especialmente em running.

“Não adianta descobrir o melhor jeito 
de comunicar se não tivermos lastro efe-
tivamente. Nosso produto precisa entre-
gar tecnologia e performance. Assim, es-
tabelecemos essa paridade à categoria e 
começamos a ter histórias para contar. E 
aí vamos para o segundo momento, que 
é descobrir o melhor jeito para contar es-
sas histórias.” 
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Meio & Mensagem — Com a proximi-
dade da realização de Copa do Mundo e 
Olimpíada, a Puma tem aumentado a ex-
pectativa quanto ao mercado brasileiro?
Marcelo Nicolau — A oportunidade 
que existe no Brasil para a Puma é gi-
gantesca, principalmente nessas cate-
gorias de performance. Temos muito 
espaço para ocupar em comparação a 
outros mercados em que a marca está 
presente. Até por este gap, este espa-
ço a ocupar, o Brasil é visto com óti-
mos olhos. Mas, antes de qualquer coi-
sa, eles veem o Brasil como uma baita 
oportunidade para reforçar o posicio-
namento que a Puma já tem global-
mente. Temos esse posicionamento 
que a gente chama de “joy” — uma 
perspectiva de que esporte é diversão, 

descontração, prazer. Não é dor, sofri-
mento, guerra. E o brasileiro leva o espor-
te dessa maneira, tem uma personalida-
de aberta, otimista, que empresta muita 
autenticidade para a construção dos va-
lores da marca Puma. É uma oportuni-
dade para o mercado interno, sem dú-
vida, mas principalmente internacional. 

M&M — E como a Puma fará essa cone-
xão com o Brasil? Por meio de produtos?
Nicolau — Com certeza, em produtos, 
teremos muitas inspirações no Brasil pa-
ra as coleções do ano que vem — de di-
ferentes tipos de elementos, movimen-
tos culturais brasileiros, elementos es-
téticos e da natureza. Estamos concen-
trados em traduzir a essência, sem cair 
no clichê — que é um risco grande pa-

ra uma marca internacional. Para não 
cairmos nessa armadilha, estamos mui-
to próximos das cenas em que estamos 
trabalhando. Temos um networking di-
reto com os influenciadores das cate-
gorias em que estamos inseridos e isso 
nos ajuda a descobrir o que é genuíno e 
a descartar o que é superficial. 

M&M — Como reforçar as categorias de 
performance sem arriscar perder o reco-
nhecimento já conquistado em lifestyle?
Nicolau — A questão fundamental é 
identificar a proposta de valor da mar-
ca e o que une todas as categorias dentro 
dessa proposta, deste conceito. O posi-
cionamento “joy” (divertido, em tradu-
ção livre) é amplo o suficiente para tra-
balhar todas as categorias. Claro que vai 

ter traduções diferentes deste posicio-
namento por categorias, mas, se nos 
mantivermos fiéis à essência, a marca 
não corre nenhum risco. E essa essên-
cia é a do joy e a do design, que tam-
bém é fundamental. Essa competên-
cia e qualidade em design está sempre 
presente, seja nos produtos de futebol, 
de corrida ou de lifestyle. 

M&M — Não temem a reação dos ad-
miradores que cultuam o estilo casual 
da Puma? 
Nicolau — As pessoas não estão den-
tro de uma caixinha. Hoje tanto as ca-
tegorias quanto as pessoas transitam 
de uma forma muito livre em diferen-
tes segmentos, seja de mercado, de 
vida, de gostos. Não há mais grupos 
fechados que não se misturam entre 
si. O mesmo cara que é um atleta da 
noite, como a gente chama o consu-
midor das linhas casuais, é o cara que 
também esta se ligando em correr. Por 
isso nos definimos como uma marca 
de sports lifetsyle.  

"As pessoas não estão dentro de uma caixinha"
Há um ano e meio comandando no Brasil o marketing da grife alemã, após passagem de quatro anos pela Red 
Bull, Marcelo Nicolau explica como a Puma concentrará forças em divulgar seus produtos para a prática de 
esportes sem abrir mão do reconhecimento alcançado com os artigos lifestyle. 
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 35, n. 1557, p. 24, 29 abr. 2013.




