
NBA cresce 75% e lança linha de tênis 
Regina Neves 
  
São Paulo, 20 de Janeiro de 2006 - A NBA, a poderosa National Basketball Association, 
dos Estados Unidos, acaba de ampliar sua linha de produtos licenciados no Brasil com 
o lançamento, durante a Couromoda, que terminou ontem em São Paulo, de sua 
primeira linha de tênis para o mercado nacional.  
 
Para o diretor de planejamento e licenciamento para a América Latina da NBA, Dean 
Schwartz, que veio a São Paulo especialmente para a apresentação do produto, o 
Brasil é uma região de interesse crescente para a marca e hoje seu segundo mercado 
de licenciamento na América Latina, logo depois do México.  
 
"Tem aumentado o número de interessados em basquete no País do futebol", diz o 
executivo, lembrando que o País tem craques também neste esporte, alguns deles, 
inclusive, atuando em times da NBA nos Estados Unidos. Atualmente, a NBA tem 
quatro jogadores brasileiros: Nenê, do Denver Nuggets, Leandrinho Barbosa, do 
Phoenix Suns - um dos destaques da temporada - , Anderson Varejão, do Cleveland 
Cavaliers, e Rafael Araújo, do Toronto Raptors.  
 
"Além disso, de todo os países da América Latina o Brasil é mais aberto para aceitar 
marcas como a NBA", afirma o diretor. "Acreditamos que isto ocorre devido à 
diversidade cultural e racial brasileira, que torna seu povo mais aberto a inovações" 
constata o executivo. "Os Estados Unidos também foi formado por diversos povos e 
acaba havendo uma identidade" afirma Dean Schwartz.  
 
Os tênis são resultado de uma parceria da NBA com a GVD International, uma das 
maiores distribuidoras de calçados do País, por meio de sua divisão GVD Sports. 
Conhecida por desenvolver marcas femininas e infantis, a GVD, através da nova 
parceria com a NBA, planeja ampliar seu portfólio. Explica João Carlos Schneider, 
gerente comercial da GVD, que a linha Basket já está disponível nas lojas 
especializadas e tem 13 modelos, que podem ser usados na quadra ou no dia-a-dia. O 
público-alvo é de homens entre 12 e 24 anos.  
 
De acordo com a NBA, estes tênis são produzidos e desenvolvidos com técnicas 
especiais que aumentam o desempenho e o rendimento do atleta. Uma segunda linha 
com a marca NBA está sendo criada pela GVD Sports. Trata-se da Street Wear, que 
terá dez modelos e chega aos pontos-de-venda nos próximos meses. A GVD vai 
também exportar tênis com a marca NBA para Chile e Argentina.  
 
A NBA é conhecida por reunir várias das maiores estrelas do basquete mundial. Na 
atual temporada alcançou o recorde de ter seus jogos televisionados para 215 países, 
em 43 idiomas, por meio de 164 diferentes canais de TV. Todo o desempenho 
esportivo e de mídia reforça, logicamente, a atuação de sua divisão de licenciamentos, 
a qual inclui bonés, camisas, malas, mochilas, material escolar, agasa-lhos entre 
outros. "Ainda há outras linhas a serem exploradas, como acessórios esportivos, óculos 
e relógios", comenta Schwartz.  
 
No Brasil, os licenciamentos da marca NBA começaram há quatro anos. "A NBA é uma 
das marcas esportivas que mais cresce em vendas no País", afirma Malú Moreira, 
diretora de marketing da Creative Licensing Brasil, empresa que licencia a marca no 
mercado brasileiro. "No ano passado, os licenciamentos da marca NBA tiveram um 
crescimento real de 75%, em relação a 2004", conta a executiva. "Promoções como a 



que dá uma pulseira de silicone com a inscrição ‘I Love this game’ e logo da NBA, a 
cada R$ 30 gastos em produtos licenciados; o site em português, além de realização 
de eventos atraem um público crescente", finaliza Malú.  
 
Leia Mais 
 
Azaléia quer vender mais com Belíssima 
Sandra Azedo 
  
São Paulo, 20 de Janeiro de 2006 - A Calçados Azaléia experimentou e gostou. Quer 
dizer, as consumidoras responderam que o caminho está certo - licenciar calçado de 
acordo com a novela das 21 horas que estiver no ar no momento na Rede Globo. A 
aposta vem se repetindo. Foi assim com "América" e agora a empresa licencia a 
sandália "Belíssima". De acordo com o diretor da Calçados Azaléia, Paulo Santana, a 
meta é ultrapassar os 500 mil pares vendidos em seis meses com a bota América.  
 
A sandália Belíssima tem modelo único e foi apresentada na Couromodas nesta 
semana. "Fomos em busca de inovações. América foi um sucesso que queremos 
superar", revela Santana. Antes, a empresa já havia feito a sandália da novela 
"Celebridade".  
 
Conta Paulo Santana que o design dos sapatos licenciados é elaborado de acordo com 
o estilo da trama. Ou ao que os atores suam. "Em ‘Tropicaliente’ já foi assim."  
 
"A novela influencia no comportamento do consumidor, cria moda constantemente. Por 
isso é um negócio interessante", diz Santana, completando que todo calçado que tem 
um plano de mídia vende mais. "Quando tem o nome da novela a situação é melhor 
ainda."  
 
Para divulgar a sandália Belíssima não haverá merchandising, apenas peças 
publicitárias, numa campanha que estréia amanhã e circula até 13 de março, com 
suporte de PDV. A Calçados Azaléia, vale lembrar, é cotista do programa Big Brother 
Brasil 6 (Globo). São investidos R$ 2,5 milhões na campanha de Belíssima.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 20 jan. 2006, Comunicação, p. C-6. 


