
Me pisa
que eu gosto
Como entender o sucesso da Melissa, que aos
30 anos consegue crescer no mercado internacional
e ajuda a criar um novo conceito: o "pop de luxo"

Marcos Coronato

Co

nversar com os executivos res-
ponsáveis pela marca Melissa
eqüivale a ter um curso intensivo

de expressões bacaninhas de marketing
contemporâneo. O discurso da empresa
é recheado de conceitos charmosos como
"design colaborativo", "DNA do produto",
"relacionamento com o consumidor" e
"pop luxury". Nenhum deles esclarece por
que tantas mulheres, no Brasil e no mundo,
adoram a sandalinha de plástico. Pergunte
a consumidoras e elas terão argumentos de
outra ordem, mas igualmente insondáveis:
o "cheirinho do plástico novo", o "jeitinho
da Melissa". A Gren-
dene conseguiu o
sonho de toda mar-
ca de moda. Hordas
de adolescentes não
apenas compram o
produto, elas gostam
de passear pela loja-
-conceito da marca, a
Galeria Melissa, na Rua Oscar Freire, num
dos bairros mais nobres de São Paulo.

Não foi sempre assim. A marca vivia
entrando e saindo de moda. Em 1998, a
Grendene iniciou um trabalho intenso
de reconstrução da marca, que chegou ao
auge em 2005, com a abertura da loja da
Oscar Freire. Naquele momento, a mais
famosa marca brasileira de calçados de
plástico se consolidou como referência
para estudiosos de marketing e ganhou
lugar garantido em armários de mulheres
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Quem compete só em
preço e qualidade sofre com

a crise. Ganha o produto
que vira objeto do desejo

seguidoras da moda no Brasil, na Euro-
pa e nos Estados Unidos. De lá para cá,
celebridades de várias gerações, como a
humorista Whoopi Goldberg, as cantoras
Beth Ditto e Kate Perry e a atriz Pamela
Anderson já apareceram usando Melissa
ou falando bem do produto.

Agora, ao completar 30 anos, a marca se
torna referência também de como driblar
uma crise global. Mesmo com o mercado
externo enfraquecido e a taxa de câmbio
desfavorável, as vendas da Melissa crescem
lá fora. É uma proeza, pois o real valori-
zado dificulta a venda de produtos brasi-

leiros no exterior e o
iuane desvalorizado
aumenta a competi-
tividade dos artigos
chineses.

"O faturamento
da marca vem pra-
ticamente dobran-
do a cada ano", diz

o diretor de relações com investidores da
Grendene, Francisco Schmidt. Isso signi-
fica que a Melissa deverá se tornar cada
vez mais importante para a companhia,
que prevê crescimento geral de sua recei-
ta num nível forte, porém muito menor,
entre 8% e 12% ao ano até 2014.

"Esse resultado exige um produto
inovador, mas tem a ver principalmente
com comunicação inovadora", diz a pu-
blicitária Camila Holpert, professora de
estratégia da Brazilian Business School.
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A atriz americana

Pamela Anderson
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Outras celebridades,

como Beth Ditto e

Kate Perry, não tiram

os pés da marca



Produtos que dependem somente dos
quesitos preço e qualidade tendem a per-
der mais na crise, quando compradores
se tornam menos exigentes e buscam op-
ções mais baratas. Produtos que incluem
na decisão de compra um componente
emocional (ou "de atitude", como pre-
fere a Grendene) preservam a fidelidade
dos consumidores (ou "fãs", no caso das
usuárias da Melissa).

Em nenhum momento a Grendene viu
a marca como um produto básico. Nasceu
com ela o merchandising na televisão. Foi
nos pés de Sônia Braga, na novela Danem
days, em 1979. A exportação começou em
1982, e dois anos depois apareceram os
primeiros modelos assinados por estilis-
tas famosos, como Thierry Mugler e Jean
Paul Gaultier (que agora, 25 anos depois,
volta a desenhar um modelo, a ser lançado
em outubro). Apesar de todo o esforço, as
vendas da sandália oscilavam muito.

Em alguns momentos, o calçado chegou
a ser associado com humor popularesco
(uma campanha usou o personagem te-

levisivo Zé Bonitinho, em 1981) ou in-
fantilidade (após a marca para meninas
Melissinha ganhar mais projeção que a
original, em 1986). "A Melissa passou por
várias interrupções nesse período", afirma
Paulo Pedó, gerente-geral da divisão res-
ponsável pela marca na Grendene. Passar
de produto divertido a ícone fashion exi-
giria uma nova estratégia.

Na investida iniciada em 1998,
a Grendene adotou como missão tornar
a Melissa um objeto do desejo para mu-
lheres formadoras de opinião. "Plástico
dá muita liberdade de trabalho, permite
inovação e tivemos anos de aprendizado",
diz Edson Matsuo, gerente de pesquisa e
desenvolvimento da Grendene. "Assim,
fomos atrás de conquistar as pessoas an-
tenadas com design." Os pontos de venda
selecionados, como a londrina Selfridges
e a parisiense Samaritaine, não eram
apenas caros. Precisavam atender a re-
quisitos muito específicos, como atrair
clientes consideradas vanguardistas na

moda. O mesmo conceito foi aplicado à
Galeria Melissa, em São Paulo. A maio-
ria das lojas vizinhas oferece produtos
caros e sofisticados - poucas, porém,
conseguem seduzir tão bem mulheres
jovens e lançadoras de tendências. Ter
chegado a essa posição não significa que
será fácil mantê-la. "Qualquer marca é
viva. Se uma marca assim perde o pulso
do consumidor, dança", diz Camila, da
Brazilian Business School.

Nos últimos anos, a Melissa ainda teve
a ajuda providencial de outras tendências
do mercado da moda. Calçados plásticos
ganharam o apoio de ambientalistas (são
fáceis de reciclar) e defensores dos direitos
dos animais (não usam couro). Por fim, o
próprio Brasil ganhou status. "Eles já ti-
nham transformado um item básico num
acessório cobiçado", diz Eduardo Tomya,
presidente da consultoria de marca Bran-
dAnalytics. "Nos últimos anos, ainda por
cima, colheram os efeitos do crescimento
da 'marca Brasil', que passou a ser bem
vista no mundo fashion."
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