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Nem só de esportes vive a Adidas. Em plena Copa, a fabricante alemã promove o lançamento 
mundial da coleção outono/inverno da categoria Originals. Criada em 2001, faz parte do portfólio 
da divisão de negócios Sports Heritage, responsável na Adidas pelos lançamentos de roupas, 
calçados e acessórios de moda casual esportiva.  
 
"A Originals traz produtos do passado para a moda casual. Trabalhamos em três frentes: 
relançamento - quando pegamos, por exemplo, uma chuteira fabricada por nós na década de 50 e 
a relançamos tal qual era, mas agora para ser usada no dia-a-dia; redesign - um modelo do 
passado passa por pequenas modificações, segundo as tendências da moda e, finalmente, a 
reinterpretação - um dos nossos antigos produtos serve de inspiração para a criação de novos 
modelos", diz a gerente de categoria Originals no Brasil, Mariana Marques.  
 
Segundo a executiva, as linhas da Originals contam a história da Adidas e do esporte. 
"Acompanhar a Originals é acompanhar a evolução do esporte e das roupas, acessórios e 
equipamentos usados para a sua prática. Lançamos duas atualizações por ano: primavera/verão e 
outono/inverno. Além do relançamento, redesign e reinterpretação, trabalhamos também com 
temas específicos." São quatro os temas principais para a próxima estação.  
 
O primeiro deles é o Women’s Concept - a linha feminina premium de roupas e acessórios oferece 
modelos básicos destinados às consumidoras de moda que valorizam detalhes e materiais 
sofisticados. A linha Freizeit, que em alemão significa tempo livre, foi inspirada nos clubes de 
campo das décadas de 70 e 80 e nos esportes tradicionais, como golf, tênis, vela, etc. Inclui 
desde roupas de alfaiataria, até calçados básicos e confortáveis, alinhados com as tendências 
internacionais de moda.  
 
Outro tema é uma reinterpretação do estilo de Carlo Gruber, um praticante de esqui dos anos 70, 
que usava peças de cores brilhantes e tecidos de ponta. A linha combina um estilo retrô de 
inverno com linhas contemporâneas. As roupas casuais de Carlo Gruber para homens e mulheres 
possuem desenhos vistosos, coloridos, alegres e esportivos, unidos a elementos de moda.  
 
Como homenagem a cidades como Paris, Moscou, Milão e Rio de Janeiro, a Originals lança a 
coleção Cities com roupas e calçados únicos, brincando com cores, desenhos e mistura de 
interpretações.  
 
A Adidas Originals tem ainda a coleção Respect M.E., desenvolvida, desde 2004, com colaboração 
da rainha do hip-hop, Missy Elliott. "A cantora participa ativamente dessa linha, com sugestões e 
mais: nenhuma peça parte para a confecção sem a sua aprovação", comenta Mariana.  
 
Essa linha tem modelos para o dia e para a noite, direcionados às jovens consumidoras de moda 
urbana. A coleção se divide em duas: Bass Line (linha mais comercial, inspirada no estilo colegial 
dos Estados Unidos) e Rhythm (produtos mais sofisticados, inspirados nos esportes náuticos de 
verão).  
 
Outra linha, que a gerente da Originals destaca é a Ali by Adidas. Criada em conjunto com 
Muhammad Ali, a lenda viva do boxe, essa linha de roupas, calçados e acessórios lançada no 
outono/inverno de 2005 continuará nesta próxima temporada. Ali by Adidas tem uma forte 
mensagem ao consumidor masculino que valoriza moda, atitude e estilo. "Ali tem forte 
identificação com nosso produto, pregando a igualdade e a justiça, além de ter contribuído muito 
com a história do esporte", acrescenta Mariana Marques.  
 
A divisão Sports Heritage, da qual a Originals faz parte, representa 20%, em média, do 
faturamento global da Adidas que, no ano passado foi de US$ 8,3 bilhões. Os outros 80% ficam 



por conta da divisão Sports Performance, dedicada ao foco principal da fabricante: equipamentos 
e roupas para a prática de esportes.  
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