
Olympikus. 



História. 

• A marca foi criada em 1975 pela Azaléia, 
empresa fundada em 1958, aproveitando a 
época em que foi aprovada uma lei federal 
que instituiu a obrigatoriedade da prática de 
educação física nas escolas, tendo como 
primeiro produto um modelo de tênis ideal 
para resistir às provas do dia-a-dia das 
crianças e jovens. E já nascia competitivo. 
Forte, resistente, indestrutível, foi um dos 
primeiros modelos de tênis feitos em couro, 
superando os tradicionais modelos em tecido 
da época. 





• Líder absoluto em vendas, líder em 
lembrança de marca e líder nas quadras e nas 
pistas, a OLYMPIKUS ainda preparava mais 
um grande salto. Na década de 90, a marca se 
uniu a grandes nomes do esporte como 
Claudinei Quirino (atletismo), Gustavo 
Borges (natação), Vanderlei Cordeiro 
(maratona) e Mauren Maggi (atletismo), 
passando a ser patrocinadora oficial da 
Confederação Brasileira de Atletismo e do 
Comitê Olímpico Brasileiro em 1999. 





•  
No ano seguinte, revolucionou o mercado 
com o lançamento do TUBE, uma tecnologia 
de amortecimento aparente exclusiva da 
marca. Inspirada nos tubos flexíveis que 
protegem grandes edificações de cidades 
como Los Angeles e Tóquio dos efeitos 
devastadores de grandes terremotos, e 
proporcionando um amortecimento de alto 
desempenho, ela pode ser considerada a 
principal inovação dos produtos 
OLYMPIKUS em toda sua história.  



Modelo TUBE. 



• Atualmente, a OLYMPIKUS utiliza em 
seus produtos outras tecnologias como 
a BoxSystem, tecnologia de 
amortecimento de impacto composta por 
uma peça de EVA sobre uma sola de 
borracha resistente; Dry Action, tecido de 
alta transpiração que elimina o suor evita 
a aderência na pele, facilitando a 
circulação do ar e garantindo controle 
térmico;  





• DuoFlow, tecnologia de amortecimento de 
impacto sofrido pelo calcanhar; EVAFlow, 
dois tipos diferentes de EVA que garantem 
além de absorção de impacto, extrema 
leveza; Glidertec, tecnologia que une 
borracha e EVA para maior segurança e 
amortecimento; Solar Tech, tecido especial 
que bloqueia os raios UVA e UVB, garantindo 
proteção solar; e a Supporter, tecnologia que 
proporciona maior estabilidade e 
flexibilidade. 
 



Um marketing ousado. 

• Patrocinadora dos Jogos Pan-americanos no Rio de Janeiro em 
2007, a OLYMPIKUS produziu aproximadamente 70 mil peças, 
entre roupas e calçados de treino, competição e pódio para atender 
os cerca de 970 membros da delegação brasileira que participaram 
do torneio. A marca esportiva vestiu 25 dos 42 países participantes 
dos Jogos Pan-americanos, ou seja, cerca de 3.500 atletas de um 
total previsto de 5.000. O investimento total da marca em 
marketing, de 2005 a 2007 (desenvolvimento de produtos, 
patrocínio e comunicação dos Jogos Pan-americanos) foi de R$ 100 
milhões. O ano de 2008 foi marcado pela presença em um evento 
internacional, os Jogos Olímpicos de Pequim. A OLYMPIKUS vestiu 
os 450 integrantes da delegação brasileira em Pequim e de outros 
sete países latino-americanos. Foram produzidas mais de 53 mil 
peças para atender aos atletas, nas 28 modalidades esportivas. 
Também se fez presente nos Jogos Paraolímpicos, fornecendo 14 mil 
peças. 
 



Produtos que ela produz: 

• Calçados, roupas e acessórios esportivos. 

 

 



Curiosidades: 

• A OLYMPIKUS, marca líder do mercado 
nacional de material esportivo, exporta seus 
produtos para mais de 25 países nas 
Américas e na Europa. Hoje em dia é uma das 
cinco maiores empresas do setor calçadista 
do mundo. A produção atinge atualmente 
mais de 150 mil pares/dia, totalizando 17 
milhões pares em 2010, resultando na 
geração de 16 mil empregos. A marca ainda é 
líder no segmento de tênis esportivos, com 
13% em volume de vendas do mercado 
brasileiro. 
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