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Poucos bens de consumo alcançaram tanto sucesso no Brasil apenas com importações como o 
tênis. A paridade com o dólar e a queda de tarifas no início do Plano Real favoreceram a invasão 
do mercado por calçados Nike e Reebok fabricados nos Tigres Asiáticos. Os anos se passaram e a 
moeda desvalorizou, encarecendo os produtos. 
 
Em 2002 e no começo deste ano, uma leva de marcas reforçaram suas posições no país, mesmo 
em meio à turbulência eleitoral. Em julho, a Azaléia se tornou licenciada da japonesa Asics. A 
Paquetá, do Rio Grande do Sul, reforçou o marketing para sua marca licenciada, a Diadora, e 
pretende abrir uma fábrica na Bahia exclusivamente para ampliar sua produção para a marca 
Adidas. A Puma voltou ao Brasil depois de desentendimentos com o seu licenciado, e agora 
terceiriza em território nacional 90% de sua produção de tênis, está importando a linha de 
vestuário e pretende abrir lojas próprias da marca no ano que vem. A tradicional Vulcabrás, 
fabricante do 752, conseguiu reerguer sua receita graças ao desempenho da marca que licencia, a 
Reebok. Marcas e licenciados confiam no crescimento do mercado no mundo inteiro, e 
especialmente no Brasil. Mas todos concordam que o fortalecimento de tantos concorrentes irá 
acirrar a disputa por espaço nas vitrines e consumidores. 
 
"Está uma briga feia no mercado", afirma Dalton Martinelli, gerente de marketing da Vulcabrás. As 
vendas vêm crescendo 30% ao ano desde 1998, e a marca está em segundo lugar no segmento, 
atrás apenas da Nike. 
 
A Vulcabrás começou importando 60% dos calçados Reebok. Hoje, a produção local responde por 
90% dos produtos, e já estão sendo feitas exportações para América Latina e Estados Unidos. Um 
calçado que antes custava R$ 390, é produzido por R$ 260. "Nossos produtos já são apresentados 
na reunião global da Reebok nos EUA", diz Martinelli. 
 
A Adidas foi a marca que mais cresceu no Brasil em 2002: 53%. A expectativa é crescer 40% em 
2003, conquistando a segunda posição no mercado brasileiro, e atingir a liderança em 2004. A 
companhia teve desentendimentos com a Vulcabrás, seu antigo produtor, em 1999, e assinou 
contrato em março de 2002 com a gaúcha Paquetá. O sucesso da parceria e a nova 
desvalorização da moeda incentivaram a Paquetá a fazer o projeto de uma nova fábrica, exclusiva 
para produzir Adidas, na Bahia. 
 
Dois anos atrás, a Adidas criou a Aspa do Brasil, empresa encarregada de coordenar a produção e 
distribuição a partir de fábricas terceirizadas, nos moldes das operações da multinacional na Ásia; 
até o nome é o mesmo. "O Brasil está se tornando um pólo produtor, e será o distribuidor para 
toda a América Latina", afirma Marcelo Ferreira, presidente da empresa no país. 
 
Atualmente, a Adidas tem uma participação de 17% no seu segmento, o que lhe confere a quarta 
posição no Brasil, atrás de Nike, Reebok e Mizuno. "O Brasil se tornou o mercado mais 
competitivo do mundo, perdendo apenas para os EUA", diz Ferreira. "As vitrines viraram gôndolas 
de supermercado, e nós temos que fazer reuniões o tempo todo para reavaliarmos a estratégia." 
Para 2003, o objetivo é chegar aos 21%. Para isso, serão investidos US$ 4 milhões em marketing. 
 
Outra insatisfeita com seu antigo licenciado é a Puma, que está voltando para o Brasil, desta vez 
com uma subsidiária e produção nacionalizada. "O antigo licenciado não fez o trabalho que tinha 
de fazer, não investiu o suficiente", diz José Couto, presidente da Puma no Brasil. A marca alemã 
é uma das grandes expoentes de uma tendência que já está sedimentada no mercado mundial: a 
linha retrô, que traz de volta modelos das décadas de 70 e 80. A Adidas prefere concentrar a 
venda desses tênis em pontos-de-venda selecionados. "Algumas marcas estão entrando muito de 
cabeça nessa linha, o que pode fazer com que ela se desgaste rapidamente", diz Marcelo Ferreira. 
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