
A força
do estilo
retro
Com o crescimento da nostalgia
pelos anos 80, a Puma e a Adidas
decidem relançar produtos da época
e abrir lojas próprias no Brasil

Nos últimos anos, o estilo da década de 80 vol-
tou com tudo. As músicas, os brinquedos e
até a moda chegam a atrair até mesmo quem

ainda era criança, adolescente ou nem tinha nascido
na época. É o lema "recordar é viver", mais do que
nunca, levado a sério. Com isso, marcas consagradas,
como a Adidas e a Puma, da Alemanha, famosas por
seus tênis e agasalhos esportivos com três listras ou
com o desenho de um felino preto dando um salto,
verdadeiros objetos do desejo para toda uma gera-
ção, decidiram aproveitar a onda de nostalgia.

Recentemente, as duas grifes se reestruturaram,
relançaram as velhas peças no mercado e decidiram
criar lojas próprias no país. Curiosamente, para sur-
presa de muita gente boa por aí, os produtos do pas-
sado caíram não apenas no gosto dos mais velhos,
que sentem saudades dos bons tempos da juventu-
de, mas também dos moderninhos que ado-
ram usar peças de estilo retro. A Puma, que
já fornecia produtos para lojas multimarcas no
Brasil, abriu o seu primeiro ponto comercial
aqui em fevereiro. Escolheu a badalada re-
gião dos Jardins, em São Paulo, para instalar
uma loja com 165 metros quadrados, no mes-
mo estilo das unidades existentes na Alema-
nha. O estabelecimento é todo decorado nas
cores branco, cinza e, claro, vermelho, a cor
oficial da marca. Com a estratégia de estar
presente nos pólos da moda que reúnem os
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mais abonados, a empresa abriu em seguida mais
dois pontos-de-venda em São Paulo, nos shoppings
Iguatemi e Morumbi, ambos freqüentados por con-
sumidores de alto poder aquisitivo. Em seguida, a
marca inaugurou lojas próprias em Brasília, Curitiba,
Belo Horizonte e também no Rio de Janeiro.

Em todos os endereços, os modelos de roupas e cal-
çados lançados pela Puma chegam ao mesmo tempo
que nas demais lojas da rede espalhadas pelo mun-
do. Além das unidades brasileiras, a empresa possui
mais de 100 lojas exclusivas, em cidades como Nova
York, Londres, Tóquio, Berlim e Roma. "No Brasil,
80% das roupas são importadas e 20% são confec-
cionadas por fornecedores nacionais", diz José Cou-
to, diretor de marketing da Puma no país.

LAÇOS DE FAMÍLIA - O fato de ter boa parte das
peças importadas é uma das explicações para os pre-
ços relativamente salgados das roupas vendidas nas
lojas da Puma, que custam em média entre 150 e
500 reais. Já os tênis chegam a 800 reais. Mas isso
não impede a moçada descolada de desfilar por aí
com artigos esportivos da marca, seja durante o dia
ou nas baladas noturnas.

A Adidas, que acaba de comprar lá fora a america-
na Reebok por 3,8 bilhões de dólares, também quer
se consolidar no mercado brasileiro com lojas origi-
nais, com atenção especial para os produtos que fo-
ram moda na década de 80. A primeira loja brasilei-
ra da Adidas, com 120 metros quadrados, foi aberta
em maio no shopping Morumbi, em São Paulo. A em-
presa promete inaugurar em breve outras unidades
pelo Brasil afora. Com o resgate das roupas de três lis-
tras, a Adidas quer se destacar como fornecedora de
artigos que se associam a um estilo de vida. Assim co-
mo a Puma, a loja da Adidas no Brasil segue o mes-
mo conceito de outros pontos-de-venda exclusivos
existentes em Nova York, Tóquio, Londres e Berlim.

As coincidências entre as duas marcas, no entanto,
vão muito além da estratégia de investir na moda vin-
tage, como foi batizada a onda de resgatar costumes
das décadas de 70 e 80, e abrir lojas próprias no Brasil.
Ambas surgiram da divisão da fábrica de calçados es-
portivos alemã Dassler Brothers Sports Shoes Factory,
aberta em 1927 pelos irmãos Rudolph Dassler e Adi
Dassler. Em 1948, os irmãos acabaram com a sociedade.
Adi fundou a Adidas e Rudolph, a Puma. Embora per-
tençam a grupos distintos, ambas têm, ainda hoje, mem-
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bros da família entre os acionistas.

Fonte: Pequenas Empresas Grandes Negócios, n. 200, p. 24-25, set. 2005.
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