


ra o ano de 1974 e o endereço, o do Estádio do Mo-
rumbi, em São Paulo. Enquanto o técnico Rubens Minelli dava as últimas instru-
ções ao time, em um canto do estádio o empresário Roberto Estefano, então com
26 anos, não conseguia conter a ansiedade. Torcedor roxo do São Paulo Futebol
Clube, ele teria o prazer de ver pela primeira vez seu time usando uma camisa
feita pela Penalty, a marca que ele criara poucos anos antes ao assumir a Malha-
ria Cambuci, negócio de família fundado em 1945. Tinha início uma parceria vito-
riosa, que levou a empresa a comemorar com o time o bicampeonato mundial no
Japão e se transformar em uma das principais estratégias de marketing da única
marca esportiva 100% brasileira a brigar com gigantes mundiais do porte da Nike.

Foi a paixão pelo futebol e uma dessas coin- com Estefano, será vestir uma das seleções na Copa
cidências que só o destino é capaz de explicar
que levaram Estefano a investir em roupas para
a prática de esportes e dar uma guinada na con-
fecção da família, uma malharia sem nenhuma
especialização. "Um representante de artigos
esportivos passou pela fábrica e perguntou se
não podíamos confeccionar um jogo de camisas
para futebol", lembra Estefano, 61 anos. "De cara
eu disse que sim, já que as máquinas estavam
ociosas. Desenhamos oito modelos." Um mês de-
pois o sujeito voltou com um pedido que somava
um semestre de produção da malharia. No início
eram só camisas. Mais tarde vieram meias, calções
e agasalhos. Hoje, são mais de 2 mil itens com a
marca Penalty, entre roupas, chuteiras e bolas para
diversas modalidades esportivas, que mobilizam
três unidades fabris, somam 6.500 clientes ativos,
espalham-se por mais de 8.500 pontos de venda e
significaram no ano passado um faturamento de R$
260 milhões. "A diversidade de produtos é nosso
grande diferencial. Nascemos com a proposta de
não ser donos de um produto só e sim fabricantes
de artigos esportivos", afirma Estefano.

A parceria com os clubes, firmada nos anos 70
como uma saída para divulgar a marca em tempos
de caixa fraco, continua firme e ainda hoje é um
dos principais canais de divulgação da empresa.
Foi com a logomarca da Penalty que o Vasco da
Gama retornou à primeira divisão do campeonato
carioca em dezembro passado, e o time de futsal
Carlos Barbosa, do Rio Grande do Sul, conquistou
o campenato mundial. O próximo passo, de acordo

de 2014, projeto que está sendo alinhavado desde
já. "Teremos pela frente quatro anos de muito
planejamento e trabalho, porque não é sempre que
temos uma copa do mundo em casa e a chance de
crescer e ganhar mercado", afirma.

Voltar os olhos para o futuro é um exercício que
Estefano costuma fazer desde a juventude, quando
aos 20 anos assumiu a Malharia Cambuci ao lado
dos irmãos Eduardo e Renato. "Eu não tinha nenhu-
ma experiência, mas uma vontade imensa de fazer
diferente e de preservar o negócio da família", diz.
O fazer diferente significou seguir na contramão da
concorrência e criar uma marca ligada ao esporte.
Naquela época, as empresas costumavam especia-
lizar-se em um único produto. Era o auge das chu-
teiras Drible e dos tênis Rainha. Fabricar um pouco
de cada coisa era um grande risco, principalmente
para quem estava começando. Mas foi justamente
o que os irmãos Estefano fizeram. "A Adidas, a grife
mais cobiçada da década de 70, trabalhava assim
e procuramos seguir esse exemplo ao oferecer ao
mercado uma linha completa de artigos esportivos",
diz Estefano. "Fomos os primeiros a lançar calções
de náilon, camisas furadinhas, calçados moldados
de acordo com o biotipo dos esportistas e meias
que absorviam o impacto e o suor."

A Penalty foi, também, a primeira empresa a
fabricar no país as bolas sem costura, uma decisão
ousada que, no início, quase arranhou a marca e,
mais tarde, abriu-lhe as portas do mercado inter-
nacional. "As primeiras bolas eram feitas de forma
artesanal e logo começaram a dar problema",



lembra Estefano. "Gastamos uma fortuna para
importar uma linha de produção da China e dar
continuidade ao trabalho. Quando as máquinas
chegaram, cinco meses depois da compra, ninguém
sabia montar, até porque os chineses não tinham
manual de instrução." Para não perder tudo, a em-
presa importou um técnico chinês por US$ 40 mil.
Uma fortuna na época. Por seis meses ele ensinou a
operar o maquinário, mas não os processos. A saída
foi viajar mais uma vez à China e espionar as linhas
de produção locais. A missão arriscada garantiu o
know-how de que os irmãos precisavam. "Hoje so-
mos uma das três mais importantes fabricantes de
bolas do mundo, com uma produção de 2,5 milhões
de unidades ao ano, boa parte delas com tecnologia
exclusiva", afirma Estefano. A próxima novidade
será o lançamento de uma bola específica para a
prática de futebol feminino, já em fase de testes e
pronta para ser aprovada pela FIFA. ,

"Desde o primeiro dia assumimos o compro-
misso de investir 10% do nosso faturamento em
pesquisa, desenvolvimento de novos produtos e
tecnologias. Esse é um dos pilares do nosso cres-
cimento", diz. De acordo com o professor Edson
Crescitelli, diretor acadêmico de pós-graduação da
ESPM-SP, a inovação é sem dúvida um dos grandes
diferenciais da Penalty, mas não o único. "Trata-
se de um exemplo raro da soma de uma gestão
competente com boa performance de produto",
diz. "Poucas empresas de médio porte no mundo
conseguiram tanto destaque num mercado de
gigantes globais como a Penalty."

No único período em que não seguiu a cartilha à
risca, a Penalty quase quebrou. Entre 1992 e 1996
a empresa saltou de um faturamento de US$ 20
milhões ao ano para US$ 180 milhões, ao basear

seus negócios na importação de
artigos esportivos e não mais
na fabricação local. Na pressa
de buscar alternativas de for-
necimento externo a preços
atraentes, porém, abandonou a
produção interna e foi pega de
surpresa com o aumento das alí-
quotas de importação e a desva-
lorização cambial. "De uma hora
para outra o dólar saiu de R$ 0,80
para R$ 4. Perdemos dinheiro e
mercado porque não tínhamos
condições de produzir aqui
as linhas que importávamos",
afirma Estefano. "Para cada real
devido, tínhamos apenas R$ 0,50
para pagar e, mesmo assim, não
era em dinheiro — boa parte era
em estoque e contas a receber."
O empresário não esconde que
passou muitas noites em claro.
Anotava em bloquinhos de papel
colocados ao lado da cabeceira
da cama cada idéia que lhe vi-
nha à mente. O hábito resistiu à
crise. Hoje, conta, não usa mais
o lápis, registra tudo no laptop
e não pensa duas vezes antes
de disparar e-mails no meio da
madrugada.

Foi em meio às dificuldades que
a Penalty recorreu a uma consulto-
ria para administrar o passivo da
empresa e reforçou seu conselho
administrativo e fiscal. Os sócios



concentraram suas forças na ven-
da e na produção. "Nessa hora é
preciso ter pulso firme, ousadia
para virar o jogo e muita paixão
pelo que se faz, porque a vonta-
de de desistir é grande", afirma.
A Penalty ainda estreitou suas
parcerias com atletas de várias
modalidades esportivas e com o
próprio varejo. "As grandes marcas
nos entregam uma coleção pronta,
são engessadas. Com a Penalty, há
muito tempo conseguimos traba-
lhar a quatro mãos no desenvolvi-
mento de linhas exclusivas", diz

"Quando eu era atleta,
participei junto com

a Penalty do processo de
desenvolvimento de uma
nova bola para a prática de
vôlei de quadra. Foi uma
revolução no esporte"

Fábio Viana, coordenador da área de produto da
Centauro, rede com 150 lojas de artigos esportivos.
Paralelamente às parcerias, Estefano racionalizou as
importações e reequipou o parque industrial. Com
a administração sob controle e um bom volume de
vendas, aos poucos recuperou o fôlego.

Ele afirma que a recuperação foi dolorosa, mas
trouxe a certeza de que nada dura para sempre.
"Quanto mais difícil o obstáculo, maior a recompen-
sa", afirma. "O empreendedor de verdade assume o
risco e faz acontecer. É isso que faz a diferença." Com
a proposta de tornar-se ainda mais competitiva, em
2001 a Penalty transferiu suas fábricas para o Nor-
deste, o que ajudou a diminuir os custos da operação.
Desde então, apenas os protótipos são desenvolvidos
em São Roque, no interior de São Paulo. O grosso da
produção está distribuído em três unidades fabris,
instaladas na Bahia e na Paraíba.

Com uma previsão de crescimento de 5% para este
ano, a Penalty se prepara para internacionalizar sua
marca. A idéia é começar pelos Estados Unidos, com
a implantação de uma loja conceito. Atualmente, a
empresa mantém operações próprias de distribui-
ção de suas linhas na Argentina e na China, além do
licenciamento da marca no Japão. "O passo é grande,
mas tenho certeza de que marcaremos mais esse gol
e num curto espaço de tempo", afirma Estefano, com
a segurança de quem conquistou respeito na primeira
divisão dos negócios esportivos.
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