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São Paulo, 13 de Janeiro de 2005 - Grandes marcas como Olympikus, Rainha e Topper 
mostram vigor ante a invasão estrangeira. Tecnologia anti-impacto, modelos que 
corrigem a pisada, tecidos bacteriostáticos, silicone injetado e a estética ousada que 
caracterizam os tênis do século XXI são resultado de milhões investidos em 
desenvolvimento de produto e fazem dos calçados esportivos o topo da pirâmide em 
termos de tecnologia no calçar. Graças a essa enxurrada de recursos, os tênis se 
qualificam entre os melhores clientes da publicidade no setor calçadista num país que 
consome mais de 100 milhões de pares por ano. Neste clube bastante exclusivo das 
marcas de tênis mais prestigiadas e por isso mais vendidas nas lojas, há pelo menos 
três marcas "made in Brasil" que estão surpreendendo na competição com a legião de 
estrangeiras tanto em termos de qualidade no produto quanto em investimento em 
marketing.  
 
Em ordem alfabética, Olympikus (Azaléia), Rainha e Topper (ambas da Alpargatas) 
apresentam nesta estação suas coleções mais bem trabalhadas em tecnologia e 
estética de todos os tempos. Todas vêm de um 2004 exitoso, com vendas crescendo 
acima dos 20% em volume e 30% em valor. Para 2005, as marcas verde-amarelas 
planejam consolidar suas posições entre si e em relação as marcas estrangeiras no 
mercado interno por meio do incremento no orçamento destinado à propaganda.  
 
Além disso, as marcas nacionais pretendem, cada uma à sua maneira, utilizar o 
argumento da brasilidade. A Olympikus vai buscar uma ligação com as personalidades 
do entretenimento, a Rainha vai se associar a nomes badalados do mundo fashion e a 
Topper vai celebrar sua história no seu aniversário de 30 anos. Essas estratégias visam 
chamar a atenção do consumidor nacional, que vive sendo bombardeado pelas 
campanhas bilionárias globalizadas de marcas como internacionais como Adidas, Nike 
e Puma.  
 
"Para competir com as estrangeiras é preciso mudar a percepção do consumidor 
brasileiro e fazê-lo acreditar que uma marca nacional tem tanta tecnologia quanto as 
de fora e um preço menor simplesmente porque não paga royalties", diz o diretor de 
marketing  da Azaléia, Paulo Santana. Nesse ano, o executivo vai apostar na tabelinha 
produto e marketing para continuar a crescer à velocidade de 20% em número de 
pares e 30% em valor das vendas - graças ao sucesso da linha Tube, a top da marca. 
"Haverá um crescimento de 20% na verba de marketing geral e de mais de 100% no 
investimento em mídia", diz Santana, sem revelar os valores.  
 
A campanha que está sendo preparada para a atual patrocinadora do Comitê Olímpico 
Brasileiro se baseará na aproximação da Olympikus com o universo do entretenimento. 
"Luciano Huck será é o embaixador da marca - ele se encantou com a evolução do 
produto - que terá na campanha a presença de personalidades da cultura pop como 
Marcelo D2 e Toni Garrido", conta Santana.  
 
"Com os aspectos tecnologia e diversidade de produtos já resolvidos, nosso diferencial 
passa a ser o maior conhecimento dos desejos do consumidor brasileiro em relação à 
estética", diz o gerente de marketing da Rainha, César Hamze. O trunfo da marca 
nesse sentido será a linha Neo Tecno-Fashion, que combina a tecnologia de correção 
de pisada que fez da linha Rainha System 3000 responsável por 10% do faturamento 
da marca em menos de um semestre de comercialização, com modelos de aparência 
mais descolada, que permitem o uso fora das quadras e academias.  



 
Apostando nessa tendência de comportamento do consumidor de exigir a mais 
avançada tecnologia nos tênis para usar na vida social, a Rainha acaba de renovar a 
parceria de dois anos com a marca de roupas masculinas V.Rom, que desfila no São 
Paulo Fashion Week, e de fechar uma parceria com a grife carioca Osklen, uma das 
mais bem sucedidas grifes brasucas no mercado europeu. "Esse movimento terá 
reflexos importantes no processo de valorização da marca Rainha junto aos 
formadores de opinião", observa Hamze, que pretende ressuscitar o lendário modelo 
iate - seu maior sucesso de vendas nos anos 80 - com diferenciais tecnológicos.  
 
"Resgatar a história da marca e apostar na afetividade que o consumidor tem em 
relação a ela é um ativo que nenhuma das estrangeiras possui", diz o gerente de 
marketing da Topper, Marcelo Ciarelli. Focada em atitude e performance, a campanha 
criada pela agência Lew,Lara lembrará ao consumidor que os deuses do futebol têm 
cidadania verde-amarela.  
 
"No DNA da marca, que completa 30 anos em 2005, está o estilo de jogar do 
brasileiro, cheio de alegria e gingado - coisa que os gringos podem querer e valorizar 
mas que só o brasileiro tem", diz o gerente da marca que patrocinou a seleção 
brasileira nas copas do mundo de 1982, 1986 e de 1990 e que nos últimos dois anos 
avançou sensivelmente em qualidade. "Vamos lançar a primeira chuteira com 
tecnologia de correção de pisada do mundo. Esse será o passo adiante da tecnologia 
anti-impacto que todo mundo oferece hoje em dia", diz Ciarelli .  
 
Dentro do capítulo atitude, a Topper está lançando uma coleção de roupas e acessórios 
que traz uma fênix como tema, nada mais apropriado para uma marca que dominava o 
cenário nacional de futebol, teve de ceder espaço para as chuteiras estrangeiras com a 
abertura das importações e hoje volta a chamar a atenção do público premium. "Com 
o lançamento da chuteira Dynatech Visible, no último quadrimestre, tivemos um 
crescimento de cerca de 25% no preço médio dos nos calçados", revela Ciarelli.  
 
A tecnologia também foi a plataforma para o crescimento da Rainha em 2004. Muito 
identificada com o voleibol, ano passado a marca apostou numa tecnologia que seduz 
tanto os que jogam bola quanto os adeptos das corridas e se propõe a corrigir a pisada 
do praticante de esporte. A despeito do fato de não ser muito fácil explicar para o 
consumidor a natureza deste diferencial - a marca investiu R$ 15 milhões em 
publicidade para isso, um recorde na sua história - e do fato de que custava mais caro 
que a média da marca, o produto foi um sucesso de vendas. "A procura excedeu a 
oferta. Nossa expectativa era de que o System 3000 fosse representar 6% do 
faturamento da marca, mas ele chegou a 10%", relata Hamze.  
 
Essa também foi a conclusão de Santana, da Azaléia, em relação ao desempenho da 
linha Tube da Olympikus em 2004. "O projeto Tube consumiu US$ 2 milhões só no 
desenvolvimento do produto. Foram dois anos de projetos, protótipos, testes e 
aperfeiçoamento até chegarmos num resultado de alto padrão de qualidade", explica 
Santana. O resultado de tanto estudo foi uma linha que foi comercializada no varejo 
por cerca de R$ 190. "O Tube foi o primeiro sucesso da marca no nicho acima dos R$ 
150", completa.  
 
Com isso, o preço médio de vendas aumentou em 20%. Para 2005, a Olympikus 
também ampliou significativamente o número de modelos da linha a até criou uma 
versão em que o sistema anti-impacto, normalmente só é aplicado no calcanhar, que 
se estende por todo o solado.  



 
Graças aos diferencial tecnológico e de estilo, a Azaléia pretende dobrar as 
exportações da Olympikus em 2005. "O plano é esse, mas sabemos que a taxa 
cambial (baixa) do dólar pode atrapalhar porque favorece o produto fabricado fora no 
mercado internacional e também favorece as importações no doméstico", diz Santana. 
Em 2004, a Olympikus viu suas exportações crescerem 150% em volume para 1,5 
milhões de pares na América Latina. "Nosso foco de exportações é o nosso 
continente", afirma Santana.  
 
Também de olho no mercado internacional, a Rainha aposta no estilo brasileiro para 
exportar para América Latina e também para a Europa. Já a Topper prepara um 
verdadeira invasão do Velho Mundo com suas chuteiras. "Num período de quatro a 
cinco anos pretendemos aumentar o faturamento em 80% somando as vendas no 
Brasil e no exterior", revela Ciarelli. Tal qual nossos atletas, o tênis brasileiro está em 
processo está em acelerado processo de valorização e conquista de mercado 
internacional.  
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