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Calça Bali da OP, moletom da 
Pakalolo, polo da Pool ou jeans 
da Fiorucci. Quem tem mais de 
30 anos sabe o que significava 
há duas décadas ter e vestir 
peças que viraram ícones de 
uma geração. Mas as marcas 
que pareciam destinadas apenas 
aos almanaques dos anos 80 co-
meçam a retornar ao mercado 
brasileiro da moda, um segmento 
que fatura R$ 43 bilhões por ano. 
O cenário econômico favorável e 
a busca por valores de um pas-
sado recente estão servindo de 
combustível para a ressurreição 
de empresas de moda “made in 
Brazil” ou licenciadas, caso da 
italiana Fiorucci. 

“Nos anos 80, as marcas de 
vestuário compravam mais da 
metade do espaço publicitário 
mais disputado”, lembra Flavio 
Rocha, presidente da Riachue-
lo, detentora da marca Pool. 
Porém, a informalidade e “clan-
destinização” do setor, com a 
pirataria e cópias baratas dos 
produtos, implodiram as marcas 
de roupas brasileiras de sucesso 
na década de 80. “As empresas 
formais anunciavam e carrega-
vam a carga tributária”, conta. 
Não resistiram. 

É o caso da Pakalolo, que 
chegou a ter mais de 200 fran-
quias no início dos anos 90, mas 
saiu de cena no final daquela 
década. Lançada em 1987, a 
marca tinha uma legião de fãs 
mirins e adolescentes, que fica-
ram órfãos das roupas de cores 
cítricas de malha macia vendi-
das sob o slogan “De bem com 
a vida”. Comprada pelo grupo 
Marisol em 2005, a Pakalolo 
volta à ativa com a abertura de 
três lojas — duas em São Paulo, 
nos shoppings Morumbi e Center 
Norte, e uma em Florianópolis — 
até o fim do ano. Com o objetivo 
de recuperar a legião de admi-
radores, mas principalmente 
conquistar o público jovem, 
a marca projeta para 2010 
chegar a 20 lojas franqueadas 
e faturar R$ 70 milhões. “Até 
2014 serão cem lojas e fatura-
mento de R$ 110 milhões por 
ano”, enfatiza Juliano Svizzero 
Reghini, gerente de marketing 
e produto da Pakalolo.

Para relançar a marca, a 
Marisol traçou uma estratégia: 
mudou o público-alvo — de 
crianças e pré-adolescentes 
para jovens de 18 a 25 anos, 
de ambos os sexos — e am-
pliou a linha de produtos, 
oferecendo, além das roupas, 
acessórios e calçados. “Não 

são preços populares nem pre-
mium. São acessíveis. Camisetas 
básicas saem por R$ 39”, diz 
Reghini. Já os fãs dos produtos 
“vintage” terão de pagar mais: 
será lançada uma série limita-
da de moletons a R$ 300 cada. 
Para o público juvenil, a aposta 
da marca é a linha Pakalolo 
Connect, que será lançada no 
final de janeiro. “Ela conecta a 
criança à vida adulta. É para a 
garotada que gosta de internet, 
redes sociais e celular.” 

A estratégia de comunica-
ção desenvolvida pela agência 
Paim, de Porto Alegre, terá foco 
em revistas no ano que vem. 
A OfficeCom fará a campanha 
digital, que deve ser lançada em 
fevereiro. “Não teremos TV por-
que o número de espectadores 
nesta faixa etária que buscamos 
é baixo”, dispara Reghini. 

Dois anjinhos
Dos tempos da empresária 

Glória Kalil, que trouxe a marca 
italiana Fiorucci para o Brasil 
na década de 80, restou muito 
pouco. Praticamente só os dois 
anjinhos do logotipo, símbolo 
de uma época em que vestir um 
jeans da marca era sinônimo 
de modernidade e status. De lá 

para cá, a Fiorucci saiu do Brasil, 
foi vendida globalmente para o 
grupo japonês Edwin, um dos 
conglomerados mais importan-
tes do business fashion mundial, 
e está voltando às principais 
cidades do planeta. 

No Brasil, foi licenciada há 
dois anos pela empresa gaúcha 
Supermarcas (representante 
também para outros países da 
América do Sul), e começa a 
chamar a atenção. Em outubro, 
por exemplo, o evento de moda 
Open Catarse Fiorucci, que 
ocorreu em uma casa na Lagoa 
Rodrigo de Freitas, no Rio de 
Janeiro, atraiu famosos e fashio-
nistas. “Estamos apostando no 
marketing viral e nos vídeos na 
internet para divulgar a marca”, 
explica Ana Lúcia Zambon, dire-
tora da consultoria de imagem 
Zambon Inc. 

A primeira loja própria, uma 
flagship, deverá ser aberta em 
São Paulo, na Alameda Lorena, 
nos Jardins, em março. Outras 
dez serão inauguradas em cida-
des como Rio de Janeiro, Salva-
dor e Brasília, segundo Moacir 
Galbinski, presidente da Super-
marcas. “No máximo em cinco 
anos serão cem lojas adultas e 
150 infantis, algumas próprias, 

mas a maioria franquias”, con-
ta o executivo. Atualmente, as 
roupas Fiorucci já estão sendo 
comercializadas em mais de 
500 pontos-de-venda multi-
marcas em todo o País. 

O portfólio de produtos é 
outro diferencial em relação 
aos “eighties”. Além de rou-
pas de diversas linhas, pro-
duzidas no Brasil por várias 
confecções sob supervisão 
de uma estilista italiana — 
Sandra Osorio, estilista-chefe 
da Fiorucci Design Office, de 
Milão —, o logotipo dos dois 
anjinhos estará presente até 
em guarda-chuvas, motos e 
computadores. Segundo Gal-
binski, de uma parceria com 

a Sundown será lançada, ainda 
neste ano, a scooter Fiorucci. 
Já a empresa de tecnologia Nova 
Data deverá produzir notebooks 
e netbooks para a grife. 

Na onda do surf 
A marca nacional mais po-

derosa do surfwear nos anos 
80 e início dos 90, a Ocean Pa-
cific, ou simplesmente OP, está 
reaparecendo depois de uma 
década fora de cena. Lançada 
no Brasil em 1979 pelo surfista 
Sidney Luiz Tenucci Jr., o Sidão, 
a OP — marca internacional 
de surf — criou ícones ines-
quecíveis, como a carteira de 
náilon com velcro e as calças de 
popeline de algodão e elástico 
na cintura. No auge, chegou a 
produzir 2 milhões de peças 
por ano, a ser vendida em mais 
de 1,2 mil pontos-de-venda, a 
ter 15 lojas próprias e mais 15 
franquias. Foram 20 anos de 
liderança de mercado. “Com 
os diversos planos econômicos, 
informática incipiente, nível de 
controle difícil, vendemos tudo 
e a OP parou”, con-
ta Sidão. 

Mas a força da 
marca se manteve 
na lembrança de 
muitos consumi-
dores, e o surfista 
veterano de 55 anos 
decidiu relançá-la 
há três meses, atra-
vés da Meltex Joy, 
uma distribuidora 
de confecção que 
licencia a marca. A expectativa 
para o ano que vem é levar os 
produtos a mil pontos-de-venda 
multimarcas no País. “Temos um 
compromisso mútuo de resgatar 
a OP e sua história na indústria 
da confecção no Brasil. Vamos 
fazer muito barulho no mercado 
nacional”, comenta Sidão.

Agora, o DNA do surf se 
mantém, mas as estratégias 
de divulgação da marca foram 
modernizadas e a primeira cam-
panha já está no ar, ou melhor, 
na internet. Desenvolvida pela 
Shez, a ação totalmente focada 
na mídia online — nos sites das 
revistas Trip e TPM e na comu-
nidade de surf Waves — tem 
como objetivo ficar cada vez mais 
próxima do público jovem, que 
ainda não conhece a filosofia e 
história da OP. 

Utilizando como personagem 
principal Luis Roberto “Formi-
ga”, atleta de esportes radicais 
patrocinado pela marca, a cam-
panha traz imagens do esportista 

Anos 80: de volta às prateleiras 
Grifes que marcaram a década retornam com nova estratégia de comunicação
Andrea Martins

quando criança e outras fotos já 
adulto, com o slogan “Tudo se 
transforma. A essência perma-
nece”. A dúvida é: a calça Bali 
volta? “Pode voltar, como foi 
criada ou modernizada”, divaga 
Sidão. Ou seja, sem resposta. 

De volta mesmo estão as 
peças da marca Pool, símbolo 
da década de 80 que agora é 
uma private label exclusiva da 
rede Riachuelo. Relançada no 
mercado há seis meses com uma 
campanha de Dia dos Namora-
dos estrelada pelo cantor Seu 
Jorge, que tem contrato de um 
ano como garoto-propaganda e 
fez o jingle do comercial, a grife 
já tem 30% de participação nas 
vendas da rede de 105 lojas. A 
Riachuelo é atendida pela agên-
cia Big Man e neste ano investiu 
R$ 50 milhões em marketing nas 
ações da rede e da Pool. “Em 
2010, investiremos entre R$ 70 
milhões e R$ 90 milhões”, co-
menta Flávio Rocha, presidente 
da empresa. 

Em relação ao relançamen-
to de marcas consagradas no 

passado, Rocha acredita que há 
espaço para o resgate de outras 
grifes. “Há formalização do setor, 
com a nota fiscal eletrônica e o 
aumento no uso de cartão de cré-
dito, entre outras medidas, que 
estão confinando e repudiando a 
informalidade e a clandestinida-
de. O comércio varejista é a bola 
da vez”, enfatiza.

Para o consultor de branding 
Guilherme Belluzzo, da Top 
Brands, o resgate de marcas de 
décadas passadas pode dar certo 
porque traz conceitos de origi-
nalidade e pioneirismo de uma 
época em que as novidades não 
apareciam na velocidade digital 
de hoje. “As grifes podem não ter 
a mesma glória do passado, pelo 
ambiente diferente e nível de 
oferta maior, mas há segmentos 
do mercado que valorizam este 
espírito retrô. Sem contar os 
formadores de opinião na faixa 
dos 30 aos 40 anos, que podem 
gerar ressonância entre os mais 
jovens”, finaliza.

Loja piloto da Pakalolo em Jaraguá do Sul/SC: marca tem novo público-alvo

Seu Jorge para Riachuelo: contrato de 1 ano

Scooter Fiorucci, marca ícone dos anos 80
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