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Empresa instala subsidiária no País para desenvolver sua nova imagem sobre linha retrô. Foi-se o 
tempo em que as novidades da moda européia ou norte-americana chegavam ao Brasil com tanto 
atraso que o assunto, lá fora, já era outro. Pelas ruas de Paris, por exemplo, é difícil não perceber 
que a marca Puma é, sim, uma nova tendência. Por aqui, está certo, a moda de usar agasalho ou 
um tênis com o símbolo do felino ainda está um pouco mais tímida, mas, ao que tudo indica, tem 
potencial para ajudar na recuperação mundial da empresa. Desde meados do ano passado, a 
companhia alemã trabalha com uma subsidiária no País, com investimento de US$ 2 milhões 
programados para serem gastos até o fim de 2004. A expectativa é de que a Puma do Brasil 
encerre 2003 com um faturamento de R$ 8 milhões, de acordo com o diretor de marketing, José 
Antonio de Almeida Couto. 
 
A Puma já esteve no Brasil por duas vezes. Primeiro foi representada pela Vulcabrás, depois pela 
Tronic. "Faltou preparo, um certo diferencial para lidar com a marca", diz Couto. Além de 
diferenças administrativas - ou de outro gênero - que possam existir entre o passado e o 
presente, a principal é que agora a empresa trabalha com um novo conceito. Totalmente lifestyle. 
Totalmente fashion. E não se trata de algo inventado pelos brasileiros. É um posicionamento 
recente que incrementa os negócios da marca em todo o mundo. "Esse ostracismo da Puma foi 
quase geral. Não tivemos, durante os anos em que competíamos somente como uma marca 
esportiva, tanta agressividade nas ações como nossos concorrentes." 
 
O nascimento da Puma como uma referência no mundo fashion, deixando para o esquecimento a 
fama de produzir uma linha esportiva "mais em conta", começou há cerca de quatro anos, sempre 
trabalhando, no retorno, com o lifestyle. "Esse é o grande negócio no mundo, mas não significa 
que não somos também uma marca esportiva", comenta o diretor de marketing. Hoje, informa, 
70% da produção da empresa são de peças que estão mais relacionadas com o mundo da moda 
do que com o do esporte. Vale ressaltar, no entanto, que ainda existe mesmo uma ligação 
esportiva A marca patrocina seleções como a de Camarões, Paraguai, Suíça, Polônia, Bulgária, 
entre outras e, no início de 2003, fechou um acordo com a seleção da Itália. A Puma também tem 
envolvimento com alguns times europeus e patrocina cinco equipes do automobilismo, além da 
presença no tênis. 
 
A nova fase da empresa fundada por Rudolf Dassler (irmão do criador da também alemã Adidas), 
diz Couto, acontece baseada no comércio de modelos de tênis que fizeram sucesso principalmente 
entre os anos 70 e 80. Sucesso que, ao que parece, já foi aprovado por estrelas internacionais. 
Madonna, por exemplo, apareceu numa revista de estilo de vida usando a marca. "A Puma deu 
sorte de voltar na hora certa e no momento certo, o que começou na Europa, foi para os Estados 
Unidos e já podemos ver claramente no mercado nacional." 
 
A operação da subsidiária brasileira - que quanto à infra-estrutura responde para os Estados 
Unidos - funciona com duas fábricas terceirizadas, sendo que 20% das vendas são de produtos 
importados. O comércio, que no início era de 5 mil pares/mês, atualmente está em 20 mil pares 
de tênis/mês. A distribuição, focada na exclusividade, é uma preocupação à parte. É possível 
encontrar os tênis em cerca de 400 pontos-de-venda, sem a intenção, fala Couto, de aumentar 
muito esse número. "Há Puma em lojas como Daslu, Doc Dog, Slam, Hugo Boss, TNG e 
SandPiper", conta Couto. Segundo o executivo, existem acordos específicos para cada grife. "O 
que se encontra em uma pode não estar disponível na outra loja."  
 
No caso da TNG, houve um interesse quase imediato quando a Puma começou a saltar no Brasil. 
"A marca passou a ser vista de uma forma diferente, muito mais ligada à moda, por isso nós os 
procuramos para uma parceria", diz o sócio e diretor de criação e marketing da TNG, Tito Bessa 
Júnior. Parceria que tende a crescer. Bessa Júnior conta que a idéia é criar, em algumas lojas 
TNG, espaços específicos de Puma, decorados conforme o padrão internacional da marca alemã. 



"É o que chamamos de ‘shop in shop’. Se for aprovado pela matriz, ainda este ano estará 
funcionando." 
 
As vendas de tênis Puma na TNG começaram, há cerca de seis meses, com uma média de 300 
pares/mês. "No momento estamos vendendo 3 mil pares/mês", conta o diretor da TNG. No início 
eram seis lojas e agora 80% dos pontos-de-venda TNG - a empresa não revela quantos são ao 
total - comercializam Puma. "Vamos ter ações mais agressivas a partir dos próximos meses, 
principalmente se o projeto do ‘shop in shop’ for aprovado na Alemanha." 
 
Outra grife que se diz satisfeita com a representação de Puma é a carioca SanPiper. Vende de 500 
a 600 pares de tênis/mês por preços que variam de R$ 170 a R$ 230. "Notamos que era uma 
tendência. O executivo usa terno e gravata durante o dia e à noite coloca um Puma para ir a 
festas. É assim lá fora e também no Brasil", comenta o proprietário da SanPiper, Napoleão 
Fonyat, reforçando, que, apesar de Puma estar - nessa nova fase - mais direcionada para o 
público A/B, a idade dos compradores é bem variada. 
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