
A Mulher do Padre ganha Adidas Originals 
Andréa Ciaffone 
 
 
A grife A Mulher do Padre não foi a primeira a comercializar linha Adidas Originals, 
da Adidas, mas poderá ser a responsável pela multiplicação das suas vendas no 
País a partir desta semana. A associação entre a marca alemã das três listras e da 
fábrica de roupas paulistana -que inaugura hoje em São Paulo um espaço com loja, 
café, pista de dança, lounge e showroom- modificará o posicionamento de ambas. 
"Acredito que com a loja nova e a distribuição da Adidas Originals vamos ganhar 
canais de comunicação com outros perfis de público", diz o diretor da AMP, Vinícius 
Champion. "Na Originals o foco é promover sua presença com o público ligado à 
moda", diz o gerente de marketing da Adidas, Luciano Kleinmann.  
 
Lançada ano passado, a Adidas Originals é uma linha que reproduz modelos 
vintage. São calçados, roupas e acessórios significativos dentro da história da 
marca por terem sido sucesso de vendas ou por representarem, à época, avanços 
tecnológicos. A idéia da Originals é do estilista Johji Yamamoto. Talvez por causa do 
padrinho ilustre, o público ligado à moda se identificou com a linha e ela tem sido 
mais usada pelos fãs de Madonna do que pelos da tenista Anna Kornicova.  
 
Os preços estão posicionados de acordo com o mundo fashion. O conjunto de calça 
e casaco de nylon decorado com as três listras, por exemplo, custa R$ 389. Já o 
tênis Tuscany, um sucesso dos anos 70, sai por R$ 449. "Esse tênis não incorpora 
avanços tecnológicos, mas custa mais caro que os modernos porque traz elementos 
que agregam valor para quem os considera ícones da sua juventude", diz 
Kleinmann.  
 
No Brasil, para o lançamento da Originals a Adidas fez uma parceria com a Zoomp. 
"Fizemos duas vendas exclusivas na Zoomp e os resultados foram animadores. 
Tanto que este ano dobraremos a oferta de modelos", diz o gerente da Adidas. 
Quanto aos volumes, Kleinmann diz acreditar em um aumento de grandes 
proporções. "No primeiro semestre de 2002 as peças foram comercializadas em oito 
pontos-de-venda; no segundo, em 16. Com A Mulher do Padre, esse número pode 
chegar a 50."  
 
Na visão do executivo, a mudança de parceiro vai ajudar a aproximar o conceito 
Originals da clientela que mais se identifica com seus produtos. Enquanto a Zoomp 
é um marca ligada às consumidoras de classes mais altas, a AMP tem uma história 
relacionada ao mundo fashion. As primeiras peças produzidas por Champion foram 
vendidas no Mercado Mundo Mix, uma feira itinerante alternativa, freqüentada por 
pessoas que buscavam fugir do convencional.  
 
Isso foi há cerca de oito anos. Em 1996, A Mulher do Padre ganhou um endereço 
fixo na Galeria Ouro Fino. Hoje, a grife possui cinco lojas próprias, vende produtos 
para outras 130 lojas multimarcas e faturou R$ 4 milhões em 2002. Até o fim de 
2003, a empresa pretende estabelecer cinco franquias com as marcas AMP e Adidas 
Originals.  
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