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A SALVAÇÃO ESTAVA NA
Aliando esporte
a estilo, a Puma
reergueu sua marca
e salvou seu negócio
Silvana Mautone

N
A COPA DO MUNDO QUE COME-
ca no próximo dia 9 de junho,
a patrocinadora do maior núme-
ro de seleções será a alemã Pu-

ma, O símbolo da empresa de material es-
portivo alemã — um felino preparando o
salto — estará nas camisas de 12 das 32
equipes que disputarão o mundial. A maior
empresa de artigos esportivos do mundo,
a americana Nike, patrocinará oito equi-
pes — entre elas a favorita ao título, a bra-
sileira. A Adidas, número 2 do setor, é
uma das patrocinadoras oficiais da Copa
e apoia seis seleções, incluindo a anfitriã,
Alemanha. Em jogo, para essas compa-
nhias, está a possibilidade de expor suas
marcas aos olhares de cerca de 28 milhões
de telespectadores espalhados pelo mun-

do. A Copa é mais do que o principal cam-
peonato de futebol do planeta—se trans-
formou numa extraordinária vitrine de
marcas. O campeonato da Alemanha se-
rá a oportunidade para que a Puma exiba
aos olhos do mundo sua nova fase.

Seus executivos poderiam ter definido
qual seleção a empresa patrocinaria ba-
seando-se em critérios relativamente ób-
vios, corno o favoritismo das equipes ou
os países nos quais ela vende mais. Mas
não. Entre as seleções que apoia, a italia-
na é vista como a única com chance de che-
gar à final. A Azzura foi escolhida pelo fa-
to de ser um dos principais berços da mo-
da. Dos outros 11 times patrocinados pe-
la Puma, cinco são da África, uma tentati-
va de imprimir à marca um certo exotísmo
— outro importante elemento do mundo
fashion. A bem-sucedida estratégia de mes-
clar moda e esporte é exatamente o que di-
ferencia a Puma dos concorrentes. "Ela não
foi a primeira nem é a única empresa de
seu segmento a buscar essa associação",
afirma Adreas Inderst, analista do ABN
Amro em Londres que acompanha o de-
sempenho das fabricantes de produtos es-

portivos. "Mas sem dúvida é a que obteve
mais sucesso nessa empreitada." Os resul-
tados da empresa deixam isso claro. Ape-
sar de menor que as líderes Nike e Adidas.
a Puma é proporcionalmente mais lucrati-
va. "Neste ano, a Adidas deve obter mar-
gem bruta de 45%, enquanto a da Puma
deve ser de mais de 50%", afirma Michael
Geiger, diretor de pesquisa da operação
londrina do banco Credit Suisse.

No início dos anos 90, a marca Puma
— que na década de 70 teve Pelé como ga-
roto-propaganda e neste ano repete a dose
— não possuía mais nenhuma relevância
dentro ou fora da Alemanha. "Ela se en-
contrava à beira da falência e seus produ-
tos eram vendidos em grandes liquidações",
disse a EXAME a jornalista holandesa Bar-
bara Smith, que resgatou em um livro re-
cém-lançado a história da Puma e da Adi-
das, empresas rivais que, curiosamente, fo-
ram fundadas por dois irmãos. Em 1993,
quando Jochen Zeilz, atual presidente da
empresa, assumiu o comando, a Puma es-
tava no vermelho havia sete anos. Naque-
le momento, as dívidas já somavam mais
de 100 milhões de dólares. Zeitz, na épo-
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venda de produtos, fortalecer a imagem da marca nas classes A e B

MODA
ca um jovem de 30 anos egres-
so da área de marketing, cor-
tou despesas e pessoal, fechou
fábricas na Alemanha, tercei-
rízou a produção para empre-
sas na Ásia, negociou com os
credores e. já no ano seguin-
te, conseguiu trazer a com-
panhia de volta ao lucro.

Após arrumar as finan-
ças, ele deu início, em
1997, a uma nova e de-
cisiva etapa: a de
reposiciona-
mento da mar-
ca. Zeitz dire-
cionou cerca de
70% do lucro
para as áreas de
marketing, pes-
quisa e desen-
volvimento.
Com produtos
de design mais ar-
rojado em mãos, pu-
blicou anúncios em
revistas de moda co- Zeitz: o responsável pela virada da Puma

pas para a prática de ioga com o
seu nome. Em 1996, a

Monarchy Regency,
uma das maiores dis-
tribuidoras e produto-
ras de filmes de Holly-
wood, já havia com-
prado 12% da Puma.

A associação foi fun-
damental. Ela permitiu
que a marca alemã

conseguisse inser-
ções de seus produ-

tos em roteiros de
filmes como Uma

Linda Mulher e JFK,
além de seriados ameri-
canos de sucesso como

Friends e Will and
Grace. A resposta foi

imediata. As ven-
das globais pas-

saram a crescer
a um ritmo de
30% ao ano.

Todo o
sistema de
distribuição

também foi revisto e tomou-se muito mais
seletivo. "Não queremos estar em todos
os lugares nem vender para todo mundo",
diz o americano Andrew Schmitt. que co-
manda a subsidiária brasileira da Puma.
No Brasil desde 2002, a empresa já abriu
quatro lojas próprias — duas em São Pau-
lo, uma no Rio de Janeiro e outra no Re-
cife, Mais duas, em Salvador e Goiânia,
serão inauguradas até julho. O grande ob-
jetivo dessas lojas não é vender os produ-
tos da marca, mas, sim, ser um tipo de vi-
trine da Puma para as classes A e B.

Schmitt não revela dados da operação
brasileira. Diz apenas que a subsidiária
ajudará a matriz na meta de dobrar até 2010
o faturamento global, que foi de 2,4 bi-
lhões de euros no ano passado. Para im-
pulsionar as vendas por aqui. a campanha
de marketing vem se tornando mais agres-
siva. Desde o ano passado, a Puma já fir-
mou patrocínio com quatro times de fute-
bol: Grêmio. Goiás, Cruzeiro e Paulista de
Jundiaí. Mesmo investindo pesado num
esporte que mobiliza as massas, Schmitt
afirma que o principal objetivo da compa-
nhia hoje por aqui é reforçar o conceito de
grife da marca. Esporte é quase uma des-
culpa para os alemães da Puma. •

estilista alemã Jil Sander e a super-
modelo americana Christy Turling-
ton, que lançou uma coleção de rou-

mo a Vogue e firmou parceria com a
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