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O ator Adam Brody hoje é um ícone do estilo em seu país. Conhecido por seu papel no seriado 
The OC, em que faz o papel de Seth Cohen, ele fez da marca Penguin seu rótulo, o que 
aumentou a demanda da grife e de seu apelo retrô nos Estados Unidos.  
 
Na tela, o personagem de Brody é um nerd que adora gibis e coletes usados sobre camisas 
pólo. Fora dela, o rapaz admite ser bem parecido com o personagem que defende. Adora gibis 
e superheróis. Seu armário é quase que completamente formado por roupas vintage da 
Penguin. Se você gosta de Playstation, romances americanos obscuros, gibis e roupas retrô, 
saiba que a marca começa a ser comercializada no País. Também conhecido como estilo 
"preppy", o retrô americano inspira-se nas roupas dos colegiais americanos que se preparam 
para ingressar na faculdade.  
 
Otimista em relação aos desdobramentos da crise financeira no Brasil, o argentino Francisco 
Moralejo, presidente da Devanlay, da América Latina - empresa que comercializa, no 
continente, a Lacoste, entre outras grandes marcas - esteve por aqui, na semana passada, 
para anunciar a chegada da Penguin, grife americana que inicia operações em São Paulo, na 
Daslu e na Doc Dog.  
 
Criada em 1955, esta marca lançou a tradicional "golf shirt" no seu país de origem, tornando-
se símbolo do esporte por muitos anos, e vestindo o presidente Richard Nixon, e os cantores 
Frank Sinatra e Bing Crosby.  
 
Com duas linhas, a original label - roupas masculinas, femininas e infantis, moda praia, 
calçados, relógios, óculos de sol, bolsas e gravatas - e a black label - masculina com design 
inspirado no golfe, vendida apenas online - a marca traz ao Brasil um mix de 100 produtos, 
entre os mais de 200 de sua atual coleção.  
 
Tendo como ícone pólos retrôs com corte justo, que vestem o jogador de golfe Aaron 
Baddeley, os atores Brad Pitt, Adrian Grenier (o Vinny Chase do seriado Entourage) e Jake 
Gyllenhaal, a marca é focada no público de 20 a 35 anos, e tem no seu catálogo jaquetas bem 
acabadas, moletons muito leves e camisetas com estampas bonitas, além de calças coloridas 
de veludo, entre outras peças, por preços bastante atraentes. A pólo custa R$ 140 e as 
camisetas R$ 115, por exemplo.  
 
Vendida em lojas de departamento como Barneys New York, Neiman Marcus, Saks Fifth 
Avenue, a Penguin é comercializada também em lojas próprias, como a NorthPark Center, em 
Dallas; Bryant Park em Los Angeles; Fashion Island, em Newport Beach, Califórnia; Rush 
Street, em Chicago e na Lincoln Road, em Miami Beach, além da flagship de 180 metros 
quadrados aberta no ano passado na Argentina.  
 
Aqui, a marca será controlada pela Fashion Pen do Brasil - empresa ligada ao The Exxel, grupo 
argentino de investimentos que atua na América Latina em segmentos diversos e detém, na 
Argentina, o comando de grifes internacionais de prestígio como Lacoste, Armani, Armani 
Exchange, Cacharel e Paula Cahen d´Anvers.  
 
Conforme diz Moralejo, a Devanlay tinha planos de chegar ao Brasil com uma bela flagship 
store, neste ano, na rua Oscar Freire. O projeto, porém, foi adiado para 2010, devido à crise.  
 
"A loja em São Paulo terá custos de R$ 2 milhões, e preferimos abri-la no próximo ano. Nossas 
previsões e experiência dizem que em 2010 o crédito se normalizará", afirma ele, que aposta 
muito no mercado nacional.  
 
Não é para menos. A Lacoste, cuja operação nacional é realizada por Moralejo, só cresceu em 
vendas no ano passado.  
 



Hoje, a marca do crocodilo conta com 55 lojas no País - das quais seis foram abertas em 2008, 
na rua Oscar Freire, Shopping Cidade Jardim, Daslu, Bourbon Shopping, Londrina e Búzios - e 
é vendida em 200 multimarcas em todo o Brasil. "A Lacoste é uma marca que ‘pegou’ entre os 
jovens, nos últimos meses. Este ano, vamos abrir mais 15 lojas. Em 2010, serão mais dez", 
conta ele. "E o plano de expansão da marca já está traçado até 2011", avisa ele, que tem 
planos de expandir também a Penguin nos próximos anos. "Se a crise chegou ao Brasil, há um 
mercado no interior do país que tem crescido muito. Talvez por isso as operadoras de grandes 
grifes internacionais acreditem tanto no consumidor brasileiro neste momento. Vide a chegada 
da Gucci, da Hermès", observa.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 18 fev. 2009, Plano Pessoal, p. D4. 


