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Você pode não ser propriamente um "menino do Rio". Nem ter um "dragão tatuado no braço". 
Ainda assim, a indústria de surfwear conta com você para ampliar sua base de clientes. Após o 
surgimento de marcas brasileiras destinadas aos surfistas, nos anos 70 e 80, da 
profissionalização do setor nos anos 90, e da entrada de marcas estrangeiras no país, a 
intenção agora é expandir a visibilidade do surfwear. Para isso, o segmento deve migrar das 
tradicionais 'surfshops' (que reúnem várias marcas de roupas e acessórios feitas para a prática 
do surf ou inspiradas no esporte) para butiques monomarcas e grandes varejistas. 
 
"O cenário é favorável para moda surfwear. Acredito na ampliação do leque no varejo", diz 
Onófrio Laselva, presidente do grupo Active Brands, empresa brasileira responsável pela 
gestão de marcas esportivas internacionais. "Também acredito na consolidação das marcas, ou 
seja, no agrupamento delas." Atualmente, fazem parte do Active Brands as grifes Everlast, No 
Fear e O'Neill. Esta última, uma das quatro maiores de surfwear do mundo, é representada 
pelo Active Brands desde julho de 2010. Com um contrato de licenciamento de dez anos, 
renováveis, ela é a aposta do grupo no momento. 
 
Primeira marca californiana de surf, a O´Neill foi fundada em 1952 pelo surfista Jack O'Neill, 
com o desenvolvimento de uma roupa de neoprene ideal para a prática do esporte em mares 
gelados. Há quatro anos, a O'Neill foi comprada pelo grupo de moda holandês Logo 
International e, hoje, está presente em 80 países. As duas primeiras coleções de roupas 
casuais e de neoprene lançadas no Brasil até agora foram importadas da Ásia. "Mas a ideia é, 
no futuro, produzir localmente", diz Adrian Kojin, diretor de marketing da O'Neill no Brasil.  
 
A direção de design da coleção masculina terá inspiração na O'Neill Estados Unidos e Austrália, 
enquanto a coleção feminina (ainda sem data de lançamento) será desenvolvida inteiramente 
no Brasil, com influência do design brasileiro. "Também vamos investir em acessórios como 
óculos, fones de ouvido e sandálias", diz Kojin, que acredita no potencial da grife no país. 
"Além de já termos a cultura de praia, o universo do surf prega valores que estão em alta, 
como liberdade, saúde e ligação com a natureza." Por hora, a distribuição das peças da O'Neill 
está sendo feita em multimarcas especializadas. "Nos Estados Unidos e na Europa, a marca 
tem lojas próprias. Poderemos também ter no Brasil", afirma Kojin. 
 
Uma das estrangeiras que já partiu para butiques próprias é a Hot Buttered, marca australiana 
criada em 1971 pelo surfista Terry Fitzgerald. No Brasil desde a década de 90, a HB, como é 
conhecida, possui nove lojas no Estado do Rio de Janeiro, além de vender em 1,5 mil lojas 
multimarcas. "Acredito na migração do varejo para as monomarcas, até como reflexo do 
crescimento de algumas marcas", afirma Sílvio Cornaviera, diretora comercial da Suntech, 
empresa que detém a licença da HB para a América Latina. Originalmente do setor ótico, a 
Suntech foi a responsável pela entrada da HB no universo dos óculos. "O projeto deu tão certo 
que hoje fabricamos aqui os óculos HB que abastecem o mundo todo", diz Cornaviera. 
"Atualmente, somos a maior operação da HB no mundo - superando, inclusive, a matriz." 
 
Segundo Romeu Andreatta, fundador da revista "Fluir"e publisher da revista "Alma Surf", o 
atual mercado de surfwear parece estar tomando dois caminhos. Primeiro, há mais grifes 
investindo em design original, para fugir do estilo tradicional das roupas do segmento - aquele 
bermudão florido que aparece em dez entre dez coleções. "É o caso de grifes como as 
brasileiras Osklen, Mormaii e Redley e a californiana Rvca." Outro caminho indica mudanças no 
modelo de negócios das grifes internacionais de surf no país num futuro próximo. "O modelo 
de licenciamento já foi a regra. Mas agora a tendência é que as grandes grifes abram filiais no 
Brasil." 
 
A tendência é confirmada por Gustavo Belloc, diretor-geral da grife Quiksilver no Brasil. "A 
marca está no País há quase duas décadas, porém desde 2005 a Quiksilver, empresa de 
capital aberto na bolsa de valores americana, assumiu a operação no Brasil", diz Belloc. 
Segundo o executivo, a Quiksilver - que, no mundo, teve lucro operacional de US$ 124 
milhões em 2010 - vem crescendo na casa dos dois dígitos no mercado brasileiro e chegou a 



dobrar de tamanho nos últimos quatro anos. "Ainda existe muito espaço para crescer. Há 
novos canais de distribuição a serem explorados e novas linhas de produto devem surgir." 
 
De acordo com Romeu Andreatta, a indústria do surf movimenta US$ 40 bilhões no mundo por 
ano. No Brasil, onde o universo de consumidores é de 30 milhões, esse valor é de R$ 8 
bilhões. Segundo pesquisa realizada em 2009 para a revista, pela Toledo & Associados, 92% 
dos consumidores do segmento são simpatizantes, mas não praticam o esporte. Esses 
consumidores têm renda média pessoal de R$ 1.150 e renda familiar de R$ 2.440 e 26% 
pertencem à classe A. A média de idade é de 31 anos, 48% são homens e 52%, mulheres.  
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 29 abr. 2011, Empresas, p. B4. 


