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Espírito esportivo e marca própria na segunda tentativa de conquistar novo público 
 
Desde sua criação, em 1974, a Richards tem um público definido: homens acima dos 30 anos 
e que mantém um estilo informal, mas com sofisticação. O que faltava para a empresa, 
segundo o sócio Sérgio Augusto Villas Boas, era atender também os mais jovens. 
 
Para alcançar essa meta, os sócios decidiram investir em uma marca que já nasceu voltada 
para esse público, a Bin-tang. André Freitas, um dos criadores já havia trabalhado na área de 
criação da Richards. "Nos entendemos o espírito da marca e acreditamos nela", afirma Villas 
Boas O presidente da Growbiz, Marcelo Cherto, informa que há alguns anos a Richards tentou 
mudar seu estilo para atender também um público jovem. Resultado "meu filho de 20 anos 
não comprava lá e eu que sempre fui cliente passei a não querer comprar", disse. A estratégia 
não deu certo e a empresa voltou as raízes. 
 
Mudança de estratégia 
 
Hoje o investimento é diferente, em uma segunda marca, e com nome e identidade próprios. 
Com apenas duas lojas e uma franquia, a Bintang foi criada por surfistas da escondida praia da 
Joatinga, no Rio de Janeiro e trará sinergia a operação. "Já estamos com um projeto de colocar 
a Bintang dentro das lojas Richards para que a marca fique mais conhecida", afirma Villas 
Boas. 
 
Os primeiro passos já foram dados, também na venda para multimarcas a Bintang já 
conquistou clientes. Em sua primeira apresentação, a etiqueta conquistou 30 multimarcas. 
 
"Estamos traçando uma estratégia para abrir novas lojas no Rio de Janeiro e também em São 
Paulo", afirma Villas Boas. As franquias, como no caso da Richards, serão muito bem 
analisadas. "É preciso entender o espírito da marca, e só vamos franquear para quem tiver 
essa identidade", conclui o empresário. 
 
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 19 fev. 2010, Primeiro Caderno, p. 22-23. 


