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Se há uma unanimidade quando se fala em estratégias para enfrentar a atual e qualquer outra 
crise: criatividade é fundamental. Quando falamos em varejo, tem mais chance de se sair bem 
quem aposta numa identidade exclusiva. Em busca desse diferencial, o visual vintage é uma 
tendência cada vez mais seguida – com resultados interessantes, segundo seus adeptos.  
 
O termo “vintage” surgiu no mundo da moda para designar peças que marcaram uma 
determinada época, como roupas ou acessórios. O resgate, se bem feito, remete a lembranças 
boas e a um estilo de vida que é desejado pelo público. Além disso, é índice de alta qualidade 
e de um produto diferenciado.  
 
Segundo o consultor de varejo do Grupo Azo, Marco Quintarelli, essa é uma estratégia de um 
nicho, entre vários outros, de mercado. "No comércio, sempre existem nichos variados, que 
são seguidos pelos empreendedores. O vintage é o que mais está em crescimento, pois cria 
uma individualidade com personalidade forte. É uma ótima estratégia, porque o processo de 
venda não se esgota no produto. Ela toca o desejo de quem consume e ainda faz uma 
analogia, resgatando valores de época", conta.  
 
No entanto, não é qualquer ramo do comércio que pode seguir essa tendência, como alerta o 
consultor. É necessário que a marca possua uma história, já tenha percorrido um caminho que 
permita um resgate. No caso de uma marca nova que deseja remeter o cliente ao passado, o 
cuidado principal deve ser o de enfocar somente as lembranças agradáveis da época escolhida. 
Para que uma loja consiga retratar bem uma época, o período tem que ser bem explorado e 
analisado em todos os seus aspectos e contradições. "Quando o comerciante trabalha com a 
lembrança do cliente, existem complicadores. O resgate de um certo momento tem que refletir 
um ambiente agradável sem deixar de ser fiel à realidade da época proposta" analisa 
Quintarelli.  
 
Resgatar a própria história, como fez a farmácia Granado e a lanchonete Bob’s, é uma 
estratégia adequada para marcas presentes há décadas no imaginário dos cariocas. A rede 
inaugurou a loja Bob's Original, em fevereiro, no bairro de Ipanema, Zona Sul do Rio, com 
ambientação e cardápio que remontam aos primeiros anos da lanchonete criada em 1952. Na 
loja, é possível encontrar produtos que foram sucessos de venda durante várias décadas e 
tinham ficado na memória gastronômica da cidade.  
 
A volta deu-se, segundo a empresa, porque os clientes lotavam a caixa postal da empresa com 
mensagens pedindo o retorno das iguarias, que inclui frigideiras de ovos com salsicha, 
hambúrguer e presunto, panquecas doces e os refrescos de maracujá, laranja e limão, além da 
famosa vaca preta (sorvete com coca-cola).  
 
A loja, que segue o estilo vintage, diferentemente dos demais pontos de venda, inclui na 
decoração painéis gigantes com fotos em p&b e cor, acessórios decorativos em estilo retrô, 
além de uma fachada especial que mostra a linha do tempo da empresa através da evolução 
da logomarca. O investimento gerou 50 novos postos de trabalho diretos.  
 
De acordo com o diretor da marca Bob´s, Marcello Farrel, a loja que acabou de ser inaugurada 
já é um sucesso. "Criamos um cardápio com pratos que realmente marcaram época. Como são 
totalmente artesanais, não podem ser encontrados nos pontos-de-venda convencionais. A loja 
tem recebido clientes que acompanham a história da marca Bob´s nas últimas cinco décadas, 
além dos jovens, que já a descobriram e estão adotando-a como point", conta Farrel.  
 
Desde que foi reinaugurada no novo formato, a loja da Visconde de Pirajá viu o movimento 
aumentar bastante.  
 
Outra marca que também tem história é a Granado, fundada em 1870 no Centro do Rio de 
Janeiro. Segundo Sissi Freeman, diretora de marketing da empresa, há quatro anos foi 
decidido que estava na hora de dar uma repaginada na marca.  



 
"Descobrimos que grande parte do público não sabia do passado da Granado, apesar do 
grande portfólio de produtos. O público em sua grande maioria conhecia o polvilho 
antisséptico, produto mais antigo e tradicional da marca – apesar de muitos usarem sabonetes 
da empresa. Ou seja, não relacionavam um com o outro. As embalagens do polvilho ainda 
tinham um toque antigo, porém as outras embalagens eram bastante modernas, coloridas e 
com fotos. Como o polvilho é o carro chefe da empresa, começamos com ele na hora da 
repaginação para que os outros produtos utilizassem as mesmas fontes, cores de texto, 
linguagem e etc. Iniciamos uma extensa pesquisa no acervo da empresa anúncios, frascos e 
embalagens e apontamos a tradicão como sendo o nosso maior diferencial. No processo 
encontramos diversas embalagens que acabamos reeditando em linhas exclusivas de nossas 
lojas, como o Alfazol, Superfino, Salomé e Benjoim", conta.  
 
Para Sissi Freeman, da Granado, a tradição é um diferencial importante dentro do segmento. 
Poucas outras empresas estão no mercado cosmético por tanto tempo. "Somos a farmácia 
mais antiga do Brasil. Cada empresa tem na sua essência um diferencial. Os nossos são 
tradição e qualidade. Em épocas de crise ou dificuldade é importante refletir e decidir qual é a 
melhor estratégia. Como não temos milhões para investir em publicidade, investimos na 
mudança das embalagens e estamos tendo resultados", ressalta.  
 
A The Fifties, em São Paulo é uma lanchonete com decór inspirado dos anos 50. As seis filiais 
foram projetadas pelo arquiteto Sig Bergamin, sendo a primeira no Itaim, em 1992 e a mais 
recente no Shopping Eldorado, em 2008. Com pouco menos de um ano de funcionamento, a 
primeira loja já havia virado point da região.  
 
Para completar o toque dos anos dourados, são servidos sorvetes típcos dos cardápios da 
época: colegial, sundae, banana split. O grande destaque é o MilkShake Fifities (de chocolate 
com  licor de cacau, coberto com creme de chantilly, chocolate granulado e cereja).  
 
De acordo com o diretor geral da marca, Gustavo Costa, a principal vantagem do estilo vitnage 
da loja é ter uma identidade. "Buscávamos um conceito, uma personalidade. Isso gerou um 
diferencial ao olhar do cliente, uma percepção do ambiente que ele sente, desde a fachada até 
outros detalhes que compõe esse conceito. O cliente se transporta para o ambiente/conceito 
da marca. É ai que entra a vantagem”. 
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 4 mar. 2009, Seudinheiro, B-20.   


