
0 recente lançamento de uma coleção 
casual inspirada em suas origens ita

lianas fechou o ciclo de um longo traba
lho de branding para determinar o novo 
posicionamento para a Fila no mercado 
nacional. O momento agora é de unir de
sempenho e estilo para recolocar a marca 
no radar do consumidor brasileiro.

Se a nova linha Vero — cujos produtos 
nas cores marinho, azul royal, coral e es
meralda trazem até bordados alusivos à 
bandeira da Itália — reforça a face fashion 
da grife, os atributos de performance ga
nharam lastro este ano com a construção 
de um centro de desenvolvimento instala
do na cidade de Ivoti (RS). Equipado com 
laboratórios de biomecânica, o complexo 
recebeu aporte de R$ 15 milhões.

Ambos os movimentos, segundo Rena
to Sutti, gerente de inteligência de mer
cado da Fila, foram determinados pelos 
resultados de diversas pesquisas enco
mendadas pelo Grupo Dass, que desde 
2003 tem a licença para trabalhar a mar
ca no Brasil. Os números apontaram que, 
no segmento casual, a marca não estava 
explorando devidamente os atributos li
gados à tradição da moda italiana. A vo

cação esportiva também não vinha sen
do aproveitada em todo o seu potencial.

“A expectativa é posicionar a Fila en
tre as cinco principais marcas do merca
do nos próximos cinco anos” espera Sut
ti, antes de listar o longo relacionamento 
da marca com o esporte.

A proximidade com o universo das cor
ridas foi reforçada em 1993, por meio do 
apoio aos corredores quenianos, com des
taque para o pentacampeão da Corrida 
Internacional de São Silvestre, Paul Ter- 
gat. Atualmente, o grupo é treinado por 
Moacir Marconi, na Casa Fila Quênia. 
Instalado em Nova Santa Bárbara (PR), 
o espaço comporta de 20 a 25 atletas. A 
parceria com os maratonistas africanos 
inspira a nova plataforma de running da 
marca, que arrisca lances também no fu
tebol e no tênis.

Expansão na América Latina
Presente em cerca de oito mil ponto de 

venda no Brasil, a Fila concentrará suas 
próximas ações de marketing, desenvol
vidas com a agência Gad, na geração de 
novas experiências. Sob o conceito “es
porte e vida” a marca seguirá a mesma

estratégia global de comunicação, sem
pre adaptada localmente nos 54 países 
em que atua. As iniciativas incluem a re
alização da Fila Night Race. Organizado 
junto com a Latin Sports, o circuito no
turno deve atrair cerca de 46 mil corre
dores durante a temporada de 2013. Sut
ti mantém nomes em segredo, mas estão 
em negociação novos patrocínios ligados 
ao tênis. "O plano é mostrar a verdade da 
marca, para que faça sentido na vida das 
pessoas” afirma.

O desafio proposto não serve apenas 
para o Brasil. “Estamos levando a Fila

novamente para toda a América Lati
na”, diz Sutti. Com 13 fábricas no País, 
uma no Paraguai e outra na Argentina, 
o grupo Dass é uma empresa de capi
tal nacional especializada em gestão 
de marcas esportivas e soluções indus
triais. Com um total de mais de 13,5 mi
lhões de pares de calçados produzidos 
anualmente e três milhões de peças em 
confecções, a companhia também pos
sui licença para comercializar no Bra
sil a marca Umbro e é dona da Tryon, 
criada em 1992.
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