Alpargatas assina contrato de longo prazo com Mizuno
A Alpargatas e Mizuno são parceiros comerciais, há 17 anos, em alguns dos principais
mercados na América Latina. Desde 1997, a Alpargatas detém a licença para distribuir
e produzir calçados, roupas e acessórios Mizuno. Os negócios vão tão bem que a
receita cresceu quatro vezes nos últimos cinco anos e as empresas assinaram um novo
acordo de longo prazo. Serão mais 26 anos de contrato, sendo 13 iniciais, com cláusula
de renovação para mais 13 anos.
“O Brasil tem um importante mercado de corrida e Mizuno é a marca líder neste
segmento. Isto é resultado do trabalho de construção de marca lastreado em produtos
de alta tecnologia, design inovador e qualidade”, afirma Márcio Utsch, presidente da
Alpargatas.
A Alpargatas é líder em calçados na América Latina gerindo marcas como Havaianas,
Dupé, Topper, Rainha, Timberland e, mais recentemente, Osklen. Esta liderança de
mercado é fruto de um amplo conhecimento de marketing, hábitos e preferências dos
consumidores, inovação, desenvolvimento e qualidade dos produtos, distribuição e
clientes.
A estratégia de marketing inclui propaganda, ações no ponto de venda, patrocínios de
atletas e eventos esportivos. A Alpargatas inova com práticas que viram benchmark,
como os treinamentos em tecnologia de calçados. Mizuno vai patrocinar mais de 30
corridas em 2014, entre elas, Mizuno Uphill Marathon (42km subindo uma das 5
estradas mais bonitas do mundo) e é referência entre corredores profissionais e
amadores.
A Mizuno é uma multinacional centenária com origem no Japão. Obstinada pela
perfeição, é pioneira em inovação, oferecendo aos esportistas o que há de mais
avançado em tecnologia para a prática esportiva. Além disso, dedica atenção especial
ao consumidor brasileiro. Em parceira com a Alpargatas, desenvolve produtos
diferenciados para o país, que privilegia as necessidades do esportista local. Há
também a criação de linhas exclusivas e edições limitadas.

“A Alpargatas tem demonstrado consistentemente um profundo conhecimento do
mercado, assim como sólida competência em gestão de marcas e eficiência
operacional. Esta parceria de sucesso, que estamos estendendo com este novo
contrato, tem seus fundamentos nos valores compartilhados entre Mizuno e
Alpargatas, que incluem inovação tecnológica, acreditar na força da marca, confiança e
respeito às tradições”, afirma Bob Puccini, presidente da Mizuno USA, Inc. e diretor da
Mizuno Corporation, responsável pelas Américas.
Os planos para a marca são audaciosos. O objetivo da Alpargatas e da Mizuno é
continuar crescendo na América Latina através da consolidação da liderança da marca
no mercado de corrida no Brasil, expansão para outros países e aumento do
investimento em outras categorias, aproveitando os grandes eventos esportivos.
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