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Mudança na gestão da marca empurra faturamento para cima. Alta em dois anos soma 170%.  
 
Depois de alguns anos adormecida, a marca de origem italiana Fila está disposta a levar para 
frente sua virada, iniciada em 2003. No ano passado, os brasileiros consumiram 1 milhão de pares 
de tênis Fila, o que representa um salto de 150% em relação a 2003, quando passou a ser 
licenciada pela Sport Marketing Brasil. Em faturamento, o crescimento acumulado nos últimos 
dois anos foi de 170%. A fórmula para os resultados é simples, segundo o CEO da Sport 
Marketing, Gérson Schmitt. "Desmontamos a visão industrial para dar início a uma estratégia de 
mercado", revela o executivo.  
 
Para colocar esse processo em prática, a empresa alterou o modelo de gestão da marca no Brasil, 
dando ênfase ao desenvolvimento de produto - o que incluiu mais valor agregado -, marketing e 
trabalho de canais de venda. Estes últimos, por exemplo, dobraram de tamanho desde 2003 e 
chegam hoje a 4 mil pontos-de-venda.  
 
A meta de crescimento para 2006, quando prevê faturamento de R$ 90 milhões, 25% a mais do 
que no ano passado, pode ser revista para cima. Até agora, a Fila já registrou R$ 35 milhões, uma 
alta de 30% em relação ao primeiro trimestre de 2005. "O Brasil é o mais importante mercado da 
América Latina; tem uma população gigantesca, muito esportiva. É um mercado receptivo e 
influencia toda a região", diz o diretor da Fila para América Latina, John Guest. O executivo está 
de passagem pelo País justamente para conhecer a fundo o modelo de gestão em solo nacional. 
Os negócios no Brasil, diz Schmitt, envolvem investimentos permanentes de US$ 10 milhões.  
 
Há três anos a Fila deixou de ter o controle dos italianos e passou a ser administrada pela norte-
americana Sports Brands International. Estima-se que a marca movimente mundialmente mais de 
US$ 1 bilhão em negócios. Segundo Schmitt, os números da Nike e Adidas são superiores a US$ 
10 bilhões.  
 
O diretor da Fila para a América Latina afirma que a marca vê oportunidades de mercado entre 
Nike e Adidas, tanto no aspecto comercial quanto financeiro. A idéia é atrair o consumidor com 
um produto mais sofisticado e elegante dentro da categoria esportiva, sempre ressaltando sua 
tecnologia e performance. O executivo explica que há países como Itália e Coréia do Sul onde a 
visibilidade e a presença da marca é forte. Em algumas localidades, entretanto, a estratégia é 
relembrar a nova presença da marca e também introduzi-la para os jovens.  
 
No Brasil o carro-chefe da Fila é a linha running, seguida para os calçados para praticar tênis. 
Estas duas áreas, aliás, são alvos dos investimentos em patrocínio da marca. Tem, por exemplo, 
um circuito de corrida de rua que inclui 30 provas de dez quilômetros. Patrocina também atletas 
profissionais do Quênia, o que lhe rende retornos positivos em termos de mídia espontânea. A 
estratégia está em consonância com o aumento do número de corredores de rua, que tem 
crescido em média 35% ano no País.  
 
No tênis, é patrocinadora de Fernando Meligeni, o Fininho. Os eventos esportivos, inclusive, são o 
principal investimento na área de marketing. A mídia de massa, por sua vez, só entrará na 
estratégia daqui a dois anos. Outro assunto que não está em pauta é a entrada da marca no 
futebol, a exemplo de seus concorrentes Nike, Adidas e Puma. "Seríamos mais uma marca na 
categoria; acredito que com o que temos feito estamos na frente", diz o CEO da Sport Marketing 
Brasil, que também trabalha com Kappa e Try On.  
 
 
"Temos a imagem associada à running e tênis, mas nossa abrangência é maior, com produtos 
para outdoor, urbanos e basquete, por exemplo", diz Schmitt, ao comentar que embora a Fila 



tenha um público que seja esportista profissional, nenhuma marca consegue crescer somente com 
atletas.  
 
A Fila planeja também ampliar a linha de confecções e acessórios. "Este é um dos nossos 
objetivos para o Brasil: introduzir um pouco mais das coleções internacionais." Hoje, a maior 
parte dos tênis é fabricada por aqui. Os preços variam entre R$ 99 e R$ 300. No caso dos 
importados, o valor salta para até R$ 500.  
 
 

 
 
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 29 mar. 2006, Comunicação, p. C-6. 
 


