
Zippo não quer mais viver só de fumantes 
 
Há 78 anos a Zippo Manufacturing Co. é conhecida por seus isqueiros "à prova de vento", 
produzidos com latão e cromo numa fábrica nesta cidade de 8.400 almas no noroeste da 
Pensilvânia. 
 
Mas como é que as pessoas vão reagir a um perfume masculino da Zippo? Oferecido como "o 
companheiro ideal das aventuras do dia e da paixão noturna", a nova colônia não chega nem 
perto do aroma de fluido de isqueiro, diz David Warfel, diretor mundial de marketing da Zippo. 
Em vez disso, afirma a Zippo, o aroma é "amadeirado", com notas de "especiarias". 
 
A empresa, que é de controle familiar, incrementou nos últimos meses seus esforços para se 
diversificar, lançando a fragrância e outros produtos com a marca Zippo como roupas casuais, 
relógios e material de acampamento. O plano é oferecer alguns desses produtos em butiques 
da marca, como uma loja que vai abrir daqui a seis meses no aeroporto Kennedy, de Nova 
York. A Zippo espera reduzir sua dependência de produtos relacionados ao tabagismo, já que 
os governos mundiais estão criando impostos e lançando alertas cada vez mais severos sobre 
os perigos de fumar. 
 
"Estamos nos transformando numa empresa de produtos ligados a um estilo de vida", diz Greg 
Booth, diretor-presidente da Zippo. Outras empresas com marcas famosas, como a Harley-
Davidson Inc., conseguiram colocar seus logotipos em roupas, joias e outros produtos. Mas 
poucas delas enfrentam um desafio tão complicado quanto a forte associação da Zippo com o 
tabaco. 
 
Esticar uma marca para se encaixar em diferentes mercadorias "é muito difícil", acrescenta 
Allen Adamson, diretor-gerente da consultoria de marcas Landor Associates, de Nova York. Ele 
diz que isso funciona melhor se a empresa se concentrar em um ou dois produtos com 
potencial de sucesso. Essa estratégia também ajuda a empresa a escolher produtos que são 
"razoavelmente próximos" do produto original em função e estilo, diz Adamson. 
 
Nos anos 60 e 70, a Zippo tentou diminuir o risco de suas apostas produzindo fita métrica, 
chaveiros e fivelas de cinto, mas todas as iniciativas foram abandonadas. A Zippo cogitou até 
fabricar aquecedores de bola de golfe para aumentar a distância das tacadas, mas concluiu 
que o risco judicial era grande demais se os projéteis aquecidos atingissem a cabeça de 
alguém. Nos últimos 20 anos ela optou por lançar canivetes e bolsas de couro. 
 
Mas os isqueiros ainda respondiam ano passado por 54% do faturamento anual de US$ 200 
milhões da empresa. Ela vende cerca de 12 milhões de isqueiros, mas já chegou a um recorde 
de 18 milhões em 1998 e Booth não prevê nenhuma recuperação, apesar do potencial em 
mercados como o latino-americano, onde as vendas subiram 20% no ano passado graças 
sobretudo a Brasil e México. 
 
O perfume da Zippo, lançado na Europa no fim do ano passado, é produzido sob licença da 
italiana Mavive SpA. A Zippo espera lançar o perfume nos Estados Unidos e na Ásia em 2012. 
 
A Zippo lançou mês passado uma linha de roupas casuais, como moletons, bonés e calças 
jeans produzidas sob licença pela Joint Base Ltd., Hong Kong. A Zippo afirma que as roupas 
logo estarão disponíveis em varejistas americanas como a Urban Outfitters Inc. e nas lojas de 
departamento Glik Co. 
 
A Zippo apresentou em janeiro protótipos das butiques e quiosques que podem exibir seus 
produtos em lojas de departamentos, shoppings e aeroportos. Juntamente com a loja 
planejada no aeroporto de Nova York, a Zippo está prospectando locais em Paris, Londres, 
Tóquio, Pequim e Xangai. Os distribuidores da Zippo fora dos EUA já abriram algumas lojas da 
marca na China, na Coreia do Sul e nas Filipinas. 
 
A Zippo também está se diversificando com produtos para a vida ao ar livre, como 
aquecedores para as mãos e aparelhos para acender churrasqueiras, tochas e fogueiras. Booth 



tem muita esperança nesses produtos, mas admite que a Zippo ainda não encontrou outro 
"campeão" que substitua as vendas de isqueiros. Por isso ela está buscando aquisições em 
áreas como fogões de campanha, churrasqueiras, lanternas e facas, diz ele. 
 
Parte dos esforços anteriores de diversificação da Zippo foram insensatos. Ela comprou em 
1993 a W.R. Case & Sons Cutlery Co., fabricante de canivetes e outras facas, principalmente 
porque a Case era uma empresa local em dificuldades. A Zippo afirma que depois recuperou o 
negócio. 
 
Mais tarde, a Zippo entrou na justiça contra uma pequena fabricante italiana de bolsas que 
estava usando a marca Zippo. Em 2004, a Zippo comprou a empresa italiana por um valor não 
divulgado, em parte para encerrar a disputa sobre a marca. Mas George Duke, presidente do 
conselho da Zippo e neto do fundador, diz que a empresa não tem conseguido expandir o 
negócio de bolsas além da Itália. 
 
"Ela não se encaixou", diz ele, em parte porque a Zippo sabia pouco na época sobre o mundo 
da moda. Mas, diz ele, a filial italiana deu à Zippo a expertise necessária para ajudá-la a 
projetar bolsas para homem, principalmente para uso ao ar livre. 
 
A Zippo obtém agora cerca de 60% das vendas fora dos EUA. A China, seu maior mercado 
estrangeiro, responde por cerca de 10% das vendas. 
 
A Zippo ainda não abandonou os isqueiros. Ela incentiva o mercado de isqueiros colecionáveis, 
lançando centenas de novos estilos por ano. Isqueiros com a foto de Elvis Presley e o logotipo 
da Playboy são eternos favoritos. A Zippo planeja criar este ano um site que facilitará o pedido 
de isqueiros personalizados. A empresa afirma que até os não-fumantes gostam de colecionar 
os isqueiros. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 16 mar. 2011, Empresas, p. B7. 


