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Investir em linhas casuais tem sido a saída de algumas empresas do segmento 
esportivo para ganhar mercado interno, driblar as dificuldades de exportação ou 
simplesmente barrar a queda no consumo de tênis trazida pelo fenômeno "sapatênis". 
 
"É fato que o sapatênis vêm, dia-a-dia, ganhando o espaço dos tênis tradicionais", diz 
Paulo Santana, diretor de marketing do grupo Azaléia. A empresa, que detém a marca 
Olympikus, uma das líderes do segmento de materiais esportivos, está lançando a OLK 
- uma linha de calçados, acessórios e roupas casuais. O investimento inicial é de R$ 5 
milhões. 
 
A Curtlo, empresa 100% nacional que atua há 12 anos no mercado de acessórios para 
esportes de aventura, também aposta na "casualização" de suas linhas. A empresa se 
associou ao estilista Jum Nakao para lançar uma coleção de bolsas e mochilas. 
 
A apresentação das novas linhas da Curtlo e da Azaléia ocorreu ontem, no primeiro dia 
da Couromoda, feira destinada ao setor calçadista, que segue até quinta-feira, no 
Anhembi, em São Paulo. 
 
Enquanto a Olympikus aposta na diversidade para ganhar consumidores que não 
necessariamente praticam esporte, a Curtlo tenta compensar o fato de não poder 
exportar. "A queda do dólar tornou inviável exportar, nesse momento", diz Fernando 
Oliveira, diretor da Curtlo. A saída então, foi diversificar a produção, que sempre foi 
voltada para produtos - principalmente mochilas - para esportes que necessitam de 
equipamentos técnicos sofisticados, como mountain bike e escalada. 
 
A parceria com o estilista Jum Nakao permitiu a Curtlo desenvolver produtos com 
design moderno, sem perder suas características. "Todas as bolsas e mochilas, de 
poliéster impermeável, possuem vários compartimentos", diz Oliveira. Servem para 
carregar as "ferramentas" do dia-a-dia, como notebook, celular, chaves, óculos, 
carteira e moedas. Os bolsos têm acesso fácil e permitem que as coisas não se percam 
- exatamente o que deve acontecer nos equipamentos para esportes. 
 
A forma dos produtos privilegia o conforto, o que inclui alças largas e costas 
acolchoadas, para não sobrecarregar costas e ombros. "Acho que chegamos à 
integração total entre moda e esporte", diz Nakao, que criou três estampas exclusivas 
para a linha, que tem também carteiras e bolsas femininas, além das mochilas 
unissex. Os produtos chegam ao mercado custando entre R$ 40 (carteiras) e R$ 390. 
 
A OLK - que por enquanto é uma linha da Olympikus, mas em breve terá vida própria - 
é a primeira investida do grupo Azaléia no segmento "casual fashion". A nova marca 
tem "sapatênis", bolsas e artigos de vestuário, para homens e mulheres. 
 
"Antes, o tênis era usado como acessório casual, combinado ao jeans", diz Santana. 
Mas as exigências de mercado transformaram o tênis em um artigo segmentado e de 
alta performance. Para o uso casual, restou o "sapatênis". "Esse processo não tem 
volta." 
 
Com a nova investida, a Olympikus espera ter um crescimento de 20% no 
faturamento. Para 2006, a meta é chegar a R$ 400 milhões. Somente com as vendas 
da OLK, a previsão de faturamento é de R$ 60 milhões. 



 
Leia mais 
 
Democrata mira na mulher para acertar o marido 
 
O homem olha, experimenta, mas quem decide a compra do calçado é mesmo a 
mulher. Essa é a conclusão de uma pesquisa feita pela fabricante de calçados 
Democrata, empresa de Franca (SP) que figura entre as líderes do segmento 
masculino, com produção de 8 mil pares, por dia. 
 
Com base nesse dado, a marca está revendo toda a sua estratégia de comunicação 
que, agora, falará diretamente com as mulheres. A campanha, feita pela agência 
Matriz, de Porto Alegre, inclui aparições em mídias como o canal a cabo "GNT", 
outdoors e revistas femininas. "As mulheres freqüentemente estão presentes no ato da 
compra. Muitas vezes, é a mulher que compra o calçado para o marido. E mesmo 
quando ele compra sozinho, ele pensa em agradar a mulher", diz Andréa Rinaldi, 
gerente de marketing e comunicação da Democrata, que vai investir R$ 6 milhões em 
marketing neste ano. 
 
"Vamos trabalhar com a presença feminina de uma forma estética e sensual e explorar 
o fascínio que o calçado masculino exerce sobre o olhar feminino", define Andréa. 
 
A campanha para o Dia dos Namorados, que começa a ser veiculada dia 1de maio, terá 
a apresentadora Adriane Galisteu como garota-propaganda. 
 
Apesar de começar a se comunicar diretamente com as mulheres, a empresa não 
pensa em criar produtos para elas. "Criar sapatos para mulheres é mais complicado. 
As tendências de moda para elas são menos duradouras", diz Andréa. A Democrata 
lança duas coleções por ano, com cerca de 200 modelos de calçados em cada uma. 
 
A empresa coloca no mercado desde sapatos sociais até "sapatênis". Em comum, 
segundo Andréa, eles têm o conforto, como solas que absorvem o impacto - presentes 
na linha Air Concept. "Algumas etapas da produção, como o acabamento e a costura, 
são feitas à mão." A coleção outono-inverno 2006, que deve chegar ao mercado em 
março, inclui uma linha especial de "sapatênis" inspirados no futebol, com design em 
estilo dos anos 70 e bordados de bandeiras de dez países diferentes. 
 
A Democrata, fundada em 1983, possui três unidades fabris (duas em Franca e uma 
no Ceará) e se prepara para inaugurar mais uma, em março (também no Ceará). A 
produção deste ano deverá crescer em 14%. A empresa possui duas lojas próprias em 
Franca (outlets) e distribui seus produtos para 2 mil pontos de venda, pelo Brasil. A 
Democrata exporta 47% de sua produção para 58 países. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 17 jan. 2006, Empresas, p. B4. 


