
Fila "nacionaliza" design para cair no gosto do brasileiro 
Vanessa Barone 
 
Para a marca esportiva Fila, o Brasil é um país-chave dentro de sua estratégia de crescimento 
mundial. É no país que a grife, de origem italiana, vem apresentando os melhores resultados: 
foram 180% de crescimento nos últimos três anos. A receita do sucesso une investimentos em 
tecnologia - para sofisticar o produto e alcançar um cliente com maior poder aquisitivo - e design 
"abrasileirado". "Viramos um case de sucesso para os outros mercados da Fila", afirma Milton 
Souza, gerente da marca no Brasil. Em 2003, a Fila faturou R$ 26 milhões no Brasil. Para este 
ano, a projeção é R$ 100 milhões. Ricardo Benichio/valor. 
 
Tudo começa com uma eficiente pesquisa de mercado e a atuação conjunta dos departamentos 
comercial e de design. "Visitamos outros Estados, ouvindo os clientes, e também viajamos ao 
exterior para conhecer outros mercados da Fila." Munidos dessas informações, uma equipe de 
estilo, baseada em São Paulo, cria ou adapta modelos da marca já existentes, para o gosto do 
brasileiro. "A Fila internacional tem feito produtos mais clean. O brasileiro não gosta disso, ele 
quer ver o sistema de amortecimento aparente, por exemplo", diz Souza. 
 
Apenas 2% dos calçados da marca à venda no Brasil são importados. Com dez fábricas, o grupo 
Dilly Clássico, da região Sul, detém a licença da marca no país. "Mesmo com o câmbio favorável à 
importação, preferimos produzir tudo aqui", afirma Souza. "Até a tecnologia dos calçados é 
desenvolvida no Brasil." A produção nacional é exportada para a Argentina. "Queremos produzir 
para outros mercados." Atualmente, a produção mundial da Fila é feita, majoritariamente, na 
China. 
 
Segundo as estimativas de Souza, a Fila possui 2,3% de participação de mercado de tênis (sem 
incluir calçados para futebol, nicho onde não atua). "Queremos subir para 3,5% de participação, 
este ano. O foco da Fila são os esportes atletismo e tênis. 
 
O investimento em tecnologia e design fez o preço médio do calçado da marca subir, em três 
anos, de R$ 110 para R$ 160. Para "conceituar" a marca no mercado, a Fila investe 6% de seu 
faturamento em publicidade - principalmente em outdoors e revistas especializadas. A empresa 
também patrocina atletas e eventos esportivos. 
 
A estratégia para crescer no Brasil passa pelo aumento das vendas dos produtos Fila para a rede 
de lojas multimarcas que hoje inclui quase 4 mil pontos de venda. "Nossa distribuição é seletiva", 
diz Souza, que aumentou o número de clientes em 50%, entre 2004 e 2006. A Fila possui lojas 
nos Estados Unidos, na Itália, na Coréia e no Japão. 
 
O grupo Dilly Clássico faturou R$ 500 milhões e produziu 7 milhões de pares de calçados em 
2005. Segundo Souza, o grupo é o quinto em tamanho, atrás de São Paulo Alpargatas, Azaléia, 
Vulcabrás e Paquetá. Além de fabricar para as licenciadas Fila, Kappa (ambas italianas) e Umbro 
(inglesa), a empresa produz para a marca própria Try On e para a Nike e a Adidas, em private 
label. 
 
A Fila foi fundada em 1911, em Biella, na Itália. Em 2003, foi comprada pela americana Sport 
Brands Internacional, do grupo Cerberus. No Brasil, a marca permaneceu com subsidiária entre 
1994 e 2002, quando passou a ser licenciada pela Dilly. 
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