
Moda Grupo alemão aumentou o lucro operacional no 1° trimestre

Adidas troca estrelas do
esporte por estilista inglesa
Financial Times

Durante décadas companhias
de artigos esportivos como a Adi-
das e a Nike prosperaram ligando
suas marcas a atletas e astros do es-
porte, como Michael Jordan e Da-
vid Beckham. Mas, no que repre-
senta uma mudança radical para
um setor que evita se afastar do
que já foi testado e aprovado, a
Adidas recrutou uma estrela do
mundo da moda para ajudá-la a
vender mais roupas e calçados.

Na semana passada, o grupo
alemão anunciou uma nova cole-
ção elaborada em colaboração
com Stella McCartney, a estilista de
moda que a empresa contratou
para produzir uma coleção de rou-
pas para mulheres.

A nova linha é o mais recente
exemplo de como a Adidas vem
tentando se diferenciar dos con-
correntes, se organizando em três
divisões — cada uma com sua pró-
pria marca e sua própria versão da
íogomarca das três listras do gru-
po, que é hoje um símbolo. As divi-
sões compreendem uma operação
de esportes de desempenho, uma
divisão de moda esportiva e uma
divisão retro - responsável pela li-
nha Originais, criada para capitali-
zar o interesse despertado pelos tê-
nis e roupas da chamada "velha es-
cola" da Adidas (os artistas de hip-
hop são grandes usuários).

A estratégia parece estar dando

certo. No primeiro trimestre o lu-
cro operacional cresceu 27%, para
179 milhões de euros (US$ 230 mi-
lhões). O crescimento do lucro em
2005, segundo a Adidas, deverá fi-
car na ponta mais alta da faixa,já
anunciada, de 10% a 15%.

Ao contrário de suas campa-
nhas anteriores, a empresa não es-
tá usando nomes famosos do es-
porte para divulgar a coleção Mc-
Cartney, fiando-se ao invés disso
na força da marca McCartney para
atrair mulheres que dão impor-
tância à moda e que também gos-
tam de se manter em forma.

A Adidas já trabalhou com cria-
dores da moda antes — especial-
mente com o estilista japonês Yoh-
ji Yamamoto, em sua Unha Y3, vol-
tada mais para consumidores que
gostam de estar na moda do que
para homens e mulheres que pra-
ticam esportes ativamente.

Mas a Unha McCartney é mais do
que moda, tanto que pertence à di-
visão de esportes de desempenho.
Com os tecidos normalmente usa-
dos nas roupas esportivas da Adi-
das, Stella criou roupas para mu-
lheres que querem ter uma boa
aparência mesmo quando estão se
exercitando. "SteUa sentiu que as
roupas esportivas femininas não
tinham estilo suficiente", diz Bill
Sweeney, diretor global de vestuá-
rio da divisão de esportes de de-
sempenho da Adidas. "As mulhe-
res estão se manifestando cada vez

mais sobre o que compram — an-
tes elas tinhas que se contentar
com o que havia disponível Mas
como consumidoras, estão cada
vez mais dando importância à di-
ferença. Nós achamos que havia
uma brecha no mercado."

Stella McCartney ganhou acesso
ao "acervo de tecidos de desempe-
nho" do grupo, que inclui tecidos
projetados para se parecerem com
o algodão, mas que secam mais ra-
pidamente.

A Adidas está esperançosa de
que a mais nova coleção será tão
bem sucedida quanto a linha ante-
rior para primavera-verão, que foi
inicialmente lançada nos Estados
Unidos e no Japão, com disponibi-
üdade limitada na Europa. Na loja
de departamentos Bloomingdales,
de Nova York, a coleção esgotou-se
em um dia.

A coleção de Stela é mais cara
do que outros produtos femininos
da Adidas e, embora as roupas fe-
mininas sejam uma parte relativa-
mente pequena do portfólio, a em-
presa as vê como um mercado em
crescimento acelerado.

O grupo também está limitando
a linha a pontos de vendas especí-
ficos, o que segundo Michael Mi-
chalsky, diretor global de criação
da Adidas, vai proteger a marca.
"Precisamos levar em conta onde
os consumidores que queremos
atrair estão fazendo suas com-
pras", afirma ele.

Em termos de marketing, a
companhia está em território no-
vo, lançando produtos esportivos
para um público que possivelmen-
te lê a revista "Vogue", e não a
"Runner's World". Ao mesmo tem-
po, atrelar sua credilidade de
marca esportiva a uma estilista po-
derá render elogios entre atletas e
fanáticos da boa forma.

"Stella McCartney é uma escolha
inovadora", diz Karen Earl, direto-
ra-administrativa da Karen Earl
Sponsorship, uma consultoria de
marketing esportivo. "Ela tem cre-
dibidade no mundo da moda,
mas não tenho certeza sobre o
quanto ela tem no mundo dos es-
portes." Mesmo assim Karen Earl
diz que o negócio está levando a
Adidas para a direção certa.

Seus concorrentes adotam uma
abordagem ligeiramente diferen-
te. A Reebok, por exemplo, contra-
tou artistas de hip-hop para vesti-
rem seus tênis e aparecerem em
comerciais de televisão. E a Nike
continua destacando suas creden-
ciais esportivas.

Karen Earl diz que a Adidas está
passando sua mensagem de mar-
keting de maneira correta. A em-
presa chegou a sofrer com a morte
do filho do fundador, há alguns
anos," mas nos últimos cinco ou
dez anos ela ganhou muita credi-
bilidade e o acordo com Stella Mc-
Cartney é obviamente um passo na
direção certa."

Coleção fashion ainda não é vendida no Brasil
Vanessa Barone
De São Paulo

Apesar da torcida, a linha que
a estilista Stella McCartney criou
para a Adidas ainda não tem data
para chegar ao Brasil, a exemplo
do que ocorreu com a Y-3, cole-
ção desenvolvida por Yohji Ya-

mamoto e lançada em 2002.
A distribuição restrita dos

itens mais fashion da família
Adidas ainda dificulta o acesso
dos consumidores brasileiros ao
que é considerado um dos casa-
mentos mais felizes entre moda e
esporte. Na época do lançamen-
to da Y-3, algumas butiques des-

coladas do eixo Rio-São Paulo até
ensaiaram trazer uma ou outra
peça para vender no Brasil, mas a
importação via Adidas do Brasil,
nunca ocorreu.

Por enquanto, a marca conti-
nua a vender no mercado brasi-
leiro os artigos específicos para
esportes (tênis, principalmente)

e a linha Originais. Criada em
2000, a Originais possui tênis,
roupas e acessórios que reprodu-
zem itens lançados pela Adidas
no século passado, e que hoje en-
cantam pelo desenho único e ori-
ginal. O que antes foi vendido
por sua performance, hoje é fe-
bre de consumo por seu estilo.

Fonte: Valor Econômico / Financial Times, São Paulo, 4 maio. 2005. Empresas, p. B4.




