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A Topper, marca da São Paulo Alpargatas, comemora crescimento de 12% de faturamento e 
8% em vendas este ano, em comparação com 2003. De acordo com Maurício Busin, gerente 
de produto Topper, além da retomada da economia, que tem estimulado o mercado, o 
crescimento também é conseqüência da mudança de posicionamento da empresa. Nesta 
entrevista, ele diz que a marca conseguiu combater a rejeição e atingir consumidores das 
classes A/B 
 
- Com a chegada do final do ano, é possível avaliar o desempenho da Topper? 
A marca tem superado os valores do ano passado, tanto em faturamento como em volume. 
Pode-se dizer que o desempenho da Topper está dentro do previsto para este ano. 
 
- De quanto foi o crescimento? 
Por volta de 12% em faturamento. Em volume, a marca cresceu cerca de 8%. 
 
- O crescimento da marca se deve à retomada do crescimento da economia? 
O ano tem sido muito positivo para o segmento de calçados, de uma forma geral. Mas ainda 
não foi como o esperado, porque o setor de calçados é sempre um dos últimos a sentir a 
recuperação. 
 
- Como o sr. avalia o desempenho do setor em 2003? 
O ano passado foi muito ruim para todo o varejo. O segmento de vestuário chegou a sofrer 
queda de 5%. 
 
- A Topper acompanhou esse resultado? 
Foi um ano bem crítico, mas a empresa conseguiu manter as vendas e empatar com o ano 
anterior. 
 
- Qual a sazonalidade deste mercado? 
No final do ano, o volume de vendas é sempre maior, principalmente, nos meses de outubro e 
novembro, por conta da chegada de datas comemorativas, como Dia das Crianças e Natal. O 
segmento também tem forte atuação nos meses de abril e maio, com as finais dos 
campeonatos regionais de futebol e da Copa Libertadores da América. 
 
- Como a Topper trabalha a comunicação em um ano de crise e qual a diferença da estratégia 
adotada este ano? 
A empresa tem procurado trabalhar consistentemente a comunicação, independente do 
desempenho da economia e do setor. A Topper acredita que a comunicação é fundamental 
para a valorização da marca, principalmente, diante do reposicionamento que a empresa se 
propôs a fazer. 
 
- Quais os principais pontos desse reposicionamento? 
Em 1999, a Topper começou a mudar a linha de pensamento, junto com o próprio futebol. 
Antes, o esporte era visto com desdém e as classes mais altas não valorizavam o esporte. 
Mas, nos últimos anos, com o aparecimento de grandes jogadores, houve uma mudança de 
valores e de percepção e os produtos ligados ao futebol passaram a estar na moda e a ser 
consumidos por todas as classes sociais. 
 
- A Topper acompanhou essa mudança? 
No início, houve uma certa resistência por parte dos consumidores, que preferiam outras 
marcas. Mas a empresa conseguiu reverter a situação e atrair consumidores das classes mais 
altas. 
 
- A marca fez alguma pesquisa que apontasse para essa mudança de público-alvo? 
Sim. De acordo com pesquisas do Ibope, havia uma parcela pequena de consumidores, em 
1999, das classes A/B, cerca de 8%, que consumiam a marca Topper.  



Hoje, esse número saltou para 30%. A marca tinha uma rejeição nesse nicho, que preferia 
marcas como Nike, Adidas e Umbro. 
 
- Como a Topper conseguiu reverter a rejeição? 
A marca passou a imprimir uma preocupação de entregar para o consumidor um produto com 
tecnologia avançada e deixar de lado a briga por preço. A empresa passou a adotar a 
estratégia de custo/benefício. Para isso, houve um investimento grande em desenvolvimento 
para poder entregar ao consumidor um produto com maior valor agregado. Também passou a 
adotar um visual mais ligado à moda, para atrair pessoas de todos os nichos. 
 
- A mudança aconteceu por conta do novo perfil do consumidor? 
A Topper começou a trabalhar muito forte no mix de comunicação. Além de mídia, passou a 
investir mais em promoções, ações nos pontos-de-venda e marketing esportivo. Era necessário 
comunicar o que a empresa estava fazendo no desenvolvimento de design do produto. 
 
- Como a empresa trabalha o marketing esportivo? 
O marketing esportivo tem auxiliado muito na mudança de percepção da marca. Atualmente, a 
empresa patrocina o São Paulo, o Internacional de Porto Alegre e o Cruzeiro, de Minas Gerais. 
 
- A marca patrocina algum atleta? 
A Topper acabou de encerrar um contrato com o Rogério Ceni, atleta do São Paulo. Hoje, 
patrocina o jogador Jô, do Corinthians, e Wendell, do Cruzeiro. Fora isso, a empresa investe 
em cerca de 40 atletas, oferecendo material esportivo para jogos e treinos. 
 
- A Topper não tem planos de ter como garoto-propaganda algum atleta de peso, como a 
Adidas tem o Kaká, por exemplo? 
Sim. Ainda não podemos revelar nomes, mas estamos em fase de negociação. A idéia é ter 
como parceiro um atacante, que seja reconhecido internacionalmente. 
 
- Qual a vantagem para a empresa, em termos de negócio? 
Esse tipo de ação gera mais visualização e exposição da marca. 
 
- Como a empresa trabalha em ponto-de-venda? 
A comunicação no ponto-de-venda está integrado com toda a estratégia. A empresa dá muita 
importância para esse tipo de ação, porque nesse segmento 70% da decisão de compra é feita 
no ponto-de-venda. 
 
- Qual a participação de mercado da Topper? 
No segmento de artigos esportivos, em geral, a Topper é a segunda marca do mercado em 
volume, com 3,9%. Apenas no que se refere a artigos de futebol, a marca é líder, com 30% de 
share, seguida pela Penalty e Umbro. 
 
- Quanto é investido por ano em marketing? 
Não podemos revelar o valor, mas é investido cerca de 12% do faturamento em marketing, 
sendo que 30% é destinado para ponto-de-venda e promoção. 
 
- Em termos de negócio, qual é a importância da Topper para a Alpargatas? 
A Topper é a terceira marca da empresa, ficando atrás de Havaianas e Mizuno. 
 
- A marca está presente em outros países? 
Sim, a marca já está presente no Japão e Arábia Saudita. Estamos iniciando o processo de 
exportação para os Estados Unidos. 
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