
Riachuelo vai vestir o figurino dos milhões 
Clayton Melo 
 
O jovem piloto precisava desesperadamente de um novo patrocínio. Caso não conseguisse, 
não poderia disputar a Fórmula 3, tornado assim mais distante o sonho de brilhar na Fórmula 
1. O ano era 1983. "Ele nos procurou e explicou a situação. Destinamos a ele metade de nossa 
verba de comunicação naquele ano", afirma Flávio Rocha, hoje presidente da Riachuelo, rede 
de lojas de departamentos controlada pelo Grupo Guararapes.  
 
Na ocasião, Rocha era o diretor responsável pela Pool, marca de roupas famosa nos anos 1980 
por uma postura de marketing ousada e baseada em tendências de comportamento jovem. O 
piloto era Ayrton Senna, que no ano seguinte chamaria a atenção do mundo ao fazer proezas a 
bordo da Toleman, a modesta escuderia que lhe abriu as portas da principal modalidade do 
automobilismo internacional.  
 
As histórias com o piloto tricampeão não param por aí. Ao final daquela temporada da Fórmula 
3, Senna levou Rocha para um encontro na Inglaterra com Bernie Ecclestone, então 
comandante da equipe Brabham. Senna buscava uma vaga na escuderia. "Ele precisava 
mostrar para o Ecclestone que tinha respaldo. Mas quando vimos que um pequeno anúncio no 
macacão do piloto da Brabham custaria o equivalente à verba de comunicação nossa para os 
dez anos seguintes, quase caímos de costas", diverte-se Rocha.  
 
Retorno  
 
O empresário relembra essas e outras histórias de Pool no momento em que prepara a marca 
para um futuro que, espera, seja tão marcante como o foram os anos 1980 para a grife.  
 
Se naquela época Pool simbolizava sensualidade e arrojo, agora o objetivo é resgatar a 
essência da marca, mas adaptada a um outro contexto. "Ela terá o mesmo espírito, embora 
contenha diferenças, pois os tempos são outros", diz Rocha. "Nos anos 1980, a Pool era mais 
romântica, a empresa era bem menor. Hoje, ela faz parte de um grupo poderoso que tem 33 
mil funcionários e atua nas áreas de tecelagem, confecção, varejo e financeiro", diz, referindo-
se ao Grupo Guararapes. O faturamento do conglomerado foi de R$ 2,6 bilhões em 2008.  
 
Estratégia  
 
O relançamento de Pool se insere na estratégia do Grupo Guararapes de fortalecer a Riachuelo 
por meio de marcas próprias. "Em vez de brigar diretamente com as grandes lojas de 
departamentos, como C&A, Pernambucanas e Marisa, optamos por investir muito em marcas 
próprias, na expectativa gerar bons resultados para a Riachuelo", explica Rocha.  
 
O investimento para relançar Pool é de R$ 15 milhões, valor já incluído na verba total de 
comunicação para o ano - 50 milhões. Se somarmos a esse montante os R$ 30 milhões 
previstos para ponto-de-venda (reforma e ampliação de lojas), o valor total a ser investido 
pela Riachuelo em 2009 é de R$ 80 milhões, superior aos R$ 36 milhões de 2008 - em 2007, 
não houve investimentos significativos.  
 
Ao definir os focos de investimentos, Pool surgiu como opção óbvia, dado o bom histórico da 
marca. Seu relançamento também foi motivado por aquilo que Rocha chama de vácuo no 
mercado. Não haveria no segmento de jeans marcas que representem os anseios da 
juventude. "Na década 1980, havia umas dez marcas ocupavam esse espaço. Hoje não. O 
jeans virou commodity".  
 
Ralph Choate, sócio da Big Man, agência contratada para relançar Pool, corrobora. "Nosso 
desafio foi fazer com que uma marca importante no passado fosse capaz de fortalecer a 
imagem de uma companhia atrelada à moda, diz Choate. A solução encontrada para manter as 
origens sem perder o ar contemporâneo foi centrar a campanha publicitária no cantor Seu 
Jorge. O artista é visto como alguém autêntico, descolado, o elo ideal entre moda e atitude 
almejado pela nova Pool.  



 
Se depender do cantor, o figurino dos negócios está no tamanho ajustado. "Sou do tempo em 
que ter um calça jeans Pool era difícil. Sou de Belford Roxo, né?", diz. Ele se refere ao 
subúrbio do Rio de Janeiro. "Mas hoje é acessível. Olha essa calça que bonita", aponta para si 
mesmo o cantor, ator e, nas horas vagas, garoto-propaganda.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 20 maio 2009, Empresas & Negócios, p. C8. 


