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Paulo Santana, diretor de Marketing da Azaléia: "Fechamos contratos para fornecer 
uniformes para as equipes de 24 países"   
A Olympikus, marca pertencente ao grupo Azaléia, aposta nos Jogos Pan-americanos 
de 2007, que ocorrerão no Rio de Janeiro, para aumentar sua projeção no exterior. O 
foco principal é o mercado latino-americano. 
 
A marca, que é patrocinadora do Comitê Olímpico Brasileiro (COB) desde 1999, fechou 
um contrato de patrocínio com o Comitê Organizador dos Jogos Pan-americanos Rio 
2007 (CO-RIO) no valor de R$ 69 milhões. 
 
O patrocínio é extensivo à transmissão do evento, que será feita pela TV Globo e dá a 
licença para que a Olympikus produza uma linha de roupas e acessórios com a marca 
Jogos Pan-americanos Rio 2007, que será vendida ao público. 
 
A participação no Pan será a maior ação de marketing promovida pela Olympikus, 
marca que detém 10% do segmento de calçados esportivos, no Brasil. 
 
Ao todo, a marca deverá investir mais de R$ 100 milhões, durante os próximos três 
anos, em ações relativas ao evento. 
 
"Nós também fechamos contratos para fornecer os uniformes para as delegações de 24 
países, participantes dos jogos", informa Paulo Santana, diretor de marketing da 
Azaléia. "Isso significa cobrir mais de 70% das delegações". 
 
Segundo Santana, a ação foi possível porque a grife já possui uma rede de distribuição 
na América Latina, principal destino das exportações da Olympikus, que significa 15% 
de sua produção. 
 
"Esperamos que esse investimento consolide a Olympikus como marca esportiva, 
conhecida internacionalmente", diz Santana. "Mas os resultados reais dessa 
participação no Pan ainda são imprevisíveis". 
 
Em princípio, os contratos com o COB e com as delegações estrangeiras, além do 
contrato de licenciamento, deverão triplicar a produção do segmento de vestuário e 
acessórios esportivos da Olympikus, até 2007. 
 
Esse aumento de produção será absorvido pela capacidade ociosa do parque industrial 
do grupo, em Sergipe. 
 
Em 2004, o grupo Azaléia faturou R$ 1 bilhão. Cerca de 40% disso foi conseguido com 
a marca Olympikus. As outras marcas do grupo são Azaléia, Dijean, Funny, Asics e 
Opanka. 
 
Nos últimos dez anos, a Azaléia obteve um crescimento de 170% nas suas 
exportações, alcançando a marca de 9 milhões de pares, ano passado. 
 
As exportações representam 25% da produção da empresa, que no exterior vende 
seus calçados em quase 3 mil pontos, sendo 71 lojas exclusivas e 18 lojas próprias. 
São seis unidades comerciais próprias: Azaléia USA, Azaléia Europa, Azaléia Chile, 
Azaléia Colômbia, Azaléia Peru e Azaléia México. 



 
Os outros patrocinadores oficiais dos Jogos Pan-americanos Rio 2007 são Telemar, 
Caixa Econômica Federal, Sadia, Petrobras e Kaiser. 
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