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Enquanto a maioria das marcas se desdo-
bra para não cair no esquecimento, algumas
(poucas) contam com lugar garantido na
memória do consumidor, a ponto de serem
lembradas mesmo após anos fora do merca-

do. E é apostando no potencial dessas lem-
branças que Pakalolo e Ocean Pacific - dois
ícones do varejo nacional nos anos 1980 e
1990 - estão de volta à cena. Com estraté-
gias distintas, ambas planejaram o retorno
de forma minuciosa, com o objetivo de evi-
tar os erros do passado e adaptar o concei-
to da marca às tendências atuais em moda,

comportamento e comunicação. Afinal,
além de atender às expectativas do público
saudosista, elas têm pela frente a missão de
conquistar novos clientes e enfrentar uma
concorrência muito mais acirrada.

Segundo Guilherme Belluzzo, sócio-dire-
tor da TopBrands, empresa especializada em
gestão de marcas e branding, só faz sentido
voltar ao mercado as marcas que ainda man-
têm algum vínculo com o público. "O único
motivo que realmente inviabiliza o retorno
é naqueles casos em que a marca precisou
sumir por conta de algum escândalo ou de
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um grande fiasco", aponta Belluzzo. Na opi-
nião do consultor, tanto a volta da Pakalolo
como a da Op tem tudo para dar certo. "São
marcas que tinham uma personalidade mui-
to marcante, ícones de uma geração, e que
estabeleceram uma relação de afeto muito
forte com os consumidores", diz Belluzzo.

Que o diga o empresário, surfista e jor-
nalista Sidney Tenucci, o Sidão, fundador
da Ocean Pacific, pioneira no segmento de
surfwear no Brasil. Há dez anos, desde que
resolveu encerrar as atividades da empresa
por conta de motivos pessoais e econômi-

cos, Sidão se acostumou a ouvir declarações
apaixonadas sobre a marca. "Não há quem
me encontre e não pergunte quando, afinal,
a Op vai voltar! A marca tem um recall fan-
tástico. É unânime, acima de 26 anos todo
mundo lembra da Op", comenta Sidão.

Outro motivo que justifica o retorno da
Op, segundo o empresário, é o conceito da
marca, que continua mais atual do que nun-
ca. "Hoje em dia está em voga o que a Op
sempre foi: uma marca ligada ao conceito de
natureza, sustentabilidade e esporte. Por isso
nosso slogan é 'Tudo se transforma, a essên-
cia permanece'. Só estamos voltando porque
a essência continua pertinente." Fundada em
1979, a grife chegou a ter 15 lojas próprias,
15 franquias e presença em 1,2 mil pontos
de venda. Entre os produtos mais lembrados
estão as carteiras de náilon com fecho de vel-
cro e a calça Bali de popeline de algodão -
que devem voltar devidamente repaginadas
na próxima coleção.

Como forma de garantir que os novos
produtos da Op tenham a cara do consumi-
dor atual sem perder a aura dos velhos tem-
pos, Sidão conta com profissionais de 20 a 40
anos na área de marketing e criação. "Faço
questão de ter as duas gerações juntas, unin-
do experiência, conhecimento da história da
marca e atualidade", diz.

Para evitar os erros do passado, quando a
empresa era totalmente verticalizada, o em-
presário investe nas parcerias. Dessa forma,
ele pretende se concentrar naquilo que real-
mente sabe fazer: marketing, criação de pro-
dutos e comunicação. "No passado, éramos

totalmente verticalizados, chegamos a ter
malharia e a cuidar da distribuição", relem-
bra Sidão. "Não precisamos fazer tudo, mas
sim ter os parceiros certos, que façam me-
lhor aquilo que não é nossa especialidade."

E foi justamente após a parceria com a
Meltex Joy, uma das principais distribuidoras
de confecção do Brasil, que o projeto de re-
posicionamento da Op teve início em 2008.
Até então, a marca era apenas licenciada para
algumas categorias de produtos - como pa-
pelaria e malharia - vendidos em lojas mais
populares e distante do seu público-alvo. Na
nova fase, a distribuição será focada em mul-
timarcas e os planos incluem a inauguração
de uma loja-conceito em São Paulo até mea-
dos de 2010. Um intenso projeto de marke-
ting já está em ação, visando colocar a Op
em evidência. Além de ações e assessoria de
imprensa e mídia on-line, a marca também
patrocina o multiatleta Luís Roberto Formi-
ga, especialista em esportes de ação. A mé-
dio e longo prazos, a idéia é voltar a expandir
através do franchising.

Segmentação

O principal risco ao retomar a operação
de uma marca, segundo Guilherme Belluzzo,
é adaptar a imagem do passado aos dias de
hoje, o que inclui a segmentação de acordo
com o público-alvo. "No passado era fácil
segmentar, pois as pessoas eram mais pare-
cidas em termos de comportamento. Hoje,
porém, há diversas tribos e já existem marcas
voltadas para nichos muito específicos", ava-
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lia. Para redescobrir seu espaço no mercado,
a dica do consultor é começar por uma ampla
pesquisa que identifique a "imagem residual"
da marca, a situação da concorrência e possí-
veis brechas no mercado. "O segundo passo
é posicionar a marca de forma estratégica, o
que inclui atualização da identidade visual,
plano de marketing e a implementação atra-
vés de canais diferenciados, pensados sob
medida para o target", completa Belluzzo.

Todas estas ações também foram seguidas
à risca pela Pakalolo, outro ícone do varejo
dos anos 1980 que voltou à cena em dezem-
bro do ano passado com a inauguração de três
lojas. O retorno da marca já era estudado des-
de 2005, quando a Marisol adquiriu a marca
e a reintroduziu no mercado através do canal
multimarcas. "Nós precisávamos entender um
pouco o que era a marca, quem eram os con-
sumidores e, por isso, trabalhamos por quatro
anos em multimarcas para conhecer a acei-
tação do produto", explica Roberto Keiber,
diretor-executivo da Marisol.

Mas foi somente após um estudo mais
minucioso, realizado a partir de 2008, que
a empresa decidiu retornar com a marca
através de lojas próprias e franquias. "Fica-
mos surpresos com o recall da Pakalolo, que
registrou índice de rejeição zero", afirma
Keiber, referindo-se à pesquisa que mediu o
grau de aceitação da marca. "É preciso des-
pender um capital gigantesco para promover
o lançamento de uma marca do zero. No caso
da Pakalolo, temos a grande vantagem de já
entrar no mercado contando com a simpatia
do consumidor", completa.

Se no passado o mix de produtos da Paka-
lolo era voltado ao público infanto-juvenil, na
nova fase o foco está nos jovens e adultos,
homens e mulheres, de 15 a 30 anos e conec-

Principal risco ao
retomar a operação de
uma marca é adaptar a
imagem do passado aos
dias de hoje, o que inclui
a segmentação de acordo
com o público-alvo

tados ao mundo virtual. A decisão de excluir
os artigos infantis foi tomada após a análise
da gestão anterior, quando se comprovou
que a participação desses itens nos resultados
era muito pequena. Além disso, a Marisol já
detém outras duas marcas exclusivas para os
pequenos: a Lilica Ripilica e a Tigor T. Tigre.

Após a definição do público-alvo, teve
início o desenvolvimento da nova coleção da
Pakalolo. Carro-chefe da marca nos anos 1980,
o moletom volta com uma roupagem contem-
porânea. Ao invés das cores berrantes e fluores-
centes que eram sucesso no passado, as peças
agora chegam em tons como nude, cinza, ver-
de, vermelho e preto. Outros itens que consa-
graram a marca - como as agendas - também
devem ser relançados em breve atendendo aos
pedidos do público saudosista.

O projeto de expansão da grife começou
com a inauguração de três lojas próprias em
dezembro de 2009, sendo duas em São Paulo
e uma em Florianópolis. Em 2010, a meta da
empresa é iniciar a operação de franquias e
fechar o ano com 20 lojas em todo o País. "O
que podemos perceber desde a inauguração é
que, com o nosso mix, estamos conseguindo
atender tanto o público um pouco saudosista
quanto os mais jovens", afirma Roberto Keiber,
que também já se acostumou com as declara-
ções apaixonadas dos clientes do passado.

Outra marca que ensaia o retorno ao mer-

cado é a Mesbla, fechada na década de 1990
por conta de uma série de problemas opera-
cionais. Considerada a número um em vendas
no varejo durante os anos 1980, a rede ga-
nhou fama pelas amplas lojas que vendiam de
ferramentas a alimentos, passando por itens
de vestuário, cama, mesa e banho. Através do
licenciamento da marca - que pertence ao
empresário Ricardo Mansur - a volta da Mes-
bla deve ocorrer em 2010. Desde novembro
do ano passado está em fase de testes um
site de e-commerce voltado ao público femi-
nino, com o slogan "Mesbla: a loja da mulher
pontocom". Segundo Guilherme Belluzzo, a
iniciativa do retorno via internet tem gran-
des chances de ser bem-sucedida, desde que
a empresa saiba se posicionar perante uma
concorrência on-line já estabelecida. "Não
adianta querer competir com sites como
Submarino e Americanas", diz o consultor.
'A Mesbla deve apostar na credibilidade que
tinha no passado e buscar um mix de produ-
tos diferenciado", completa Belluzzo.
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