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UE REAÇÃO SE PODERIA ESPE-
rar de um sociólogo carregado por 
um amigo para uma aula de artes 
marciais? Uma tese sobre a esteti-

zação da violência? Uma análise sobre os 
estratos sociais que compõem a classe dos 
lutadores? Uma retirada indignada logo 
após o primeiro sopapo? Ruy Drever, um 
sociólogo que fez carreira em marketing, 
não se encaixa nesse es te reó t ipo . Três 
meses depois de ter sido apresentado 
ao esporte, já estava montando em sua 
casa um ringue octogonal para treinar 
boxe, muay thai (a versão tailandesa do 
boxe) e jiu-jítsu. 

Dois anos mais tarde, em 2008, 
estava tão envolvido nesse universo que 
achou que podia viver de brigas. Não 
no ringue - embora ele tenha um físico 
sarado e parrudo. Fundou a Pretorian, 
para produzi r e vender equipamentos 
para M M A , a sigla em inglês para artes 

marciais mistas. Começou bem: suas lu 
vas de boxe, caneleiras e sacos de pancada 
valeram à Pretorian um faturamento de 
R$ 8 milhões . Com a popular ização do 
esporte no Brasil, a Pretorian foi ganhan
do mais músculos . No ano passado, suas 
vendas andaram p r ó x i m a s dos R$ 80 
milhões. A meta para 2012, diz Drever, é 
bem mais ousada: RS 200 milhões . Para 
chegar a ela, porém, vai apostar em uma 
briga à qual não está acostumado: fora 
dos ringues. 

rever pretende saltar do ringue para 
o mundo do luxo - mais ou menos 

como a Osklen saltou do esporte para 
a natureza e desta para o conceito de 

sustentabilidade com luxo (leia a reporta
gem na página 110). "Quero criar uma certa 
confusão na cabeça do cliente sobre o que 
é a Pretorian, misturando vários interesses 
do universo masculino", diz. 

O movimento da Pretorian começou 
há um ano, com a abertura da primeira 
loja, na Oscar Freire, uma rua de comércio 
sofisticado da capital paulistana. Drever 
não queria fazer feio na comparação com 
os vizinhos. Contratou designers e estilis
tas para idealizar roupas que não fazem 
alusão direta às artes marciais, mas que, 
segundo ele, carregam a mesma dose de 
masculinidade do esporte. São camisas, 
jaquetas de couro, calças jeans, coturnos. 
O visual "macho" é completado por outros 
t rês produtos: motos da marca Harley-
Davidson personalizadas, carros dos anos 
20 e 30 tunados (manipulados para ganhar 
visual raivoso e mais potência) e tatua
gens. Drever e seus diretores têm, além da 
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Pretorian, uma empresa de customização 
de veículos e um estúdio de tatuagem em 
outro endereço da cidade. Aproveitam a 
estrutura da loja para colocar tudo em 
evidência em um só lugar. 

Agora a es t ra tégia será ampliada: 
além da loja da Oscar Freire, esses itens 
serão vendidos nas franquias e nas lojas 
multimarcas parceiras. Além de sua grife 
de roupas masculinas, a PTRN, vai lan
çar uma linha de roupas para meninos e 
investir no licenciamento da marca para 
bolsas e mochilas. 

A ideia é reduzir a dependência dos 
produtos ligados às lutas. Drever quer que 
as roupas casuais respondam por 50% das 
vendas (eram de 10%, e em 2012 devem 
subir para 30%). Para ajudá-lo, contratou 
Edson D'Aguano, diretor da Consultive 
Holding, uma consultoria focada em moda. 
Sua missão: guiar a Pretorian na trilha de 
concorrentes como Osklen, Lacoste e Re
serva, que expandiram suas atividades com 
franquias e lojas multimarcas. 

O percurso não deve ser fácil. "A Pre
torian se diferenciou justamente por ter 
essa ligação com o universo das lutas", diz 
Luciane Robic, especialista em varejo de 
moda. "Aumentar sua elasticidade e brigar 
em vários segmentos precisa ser feito com 
muito cuidado." Se a marca não estiver for
temente consolidada e se a passagem para 
outros produtos não forbenfeita, segundo 
Luciane, a empresa pode perder a identi
dade. Drever se diz confiante. "O projeto 
é de médio e longo prazo. Além disso, a 
Pretorian já é suficientemente conhecida 
e admirada para dar esse passo." 

Será? Quando iniciou a Pretorian - o 
nome alude à guarda pretoriana, a tropa 
de elite que protegia o imperador da Roma 
antiga -, Drever apostou num esporte que 
já fazia sucesso nos Estados Unidos, mas 
era pouco conhecido no Brasil. "Comecei 
a visitar feiras especializadas e vi como o 

mercado de produtos para artes marciais 
crescia. Pensei: isso vai chegar logo ao Bra
sil." Deu-se muito bem. Quando a Rede 
TV! começou a transmitir os combates de 
M M A , em 2011, Drever fechou patrocínio 
com 12 lutadores. No final do ano, a Rede 
Globo pagou RS 18 milhões para transmitir 
o campeonato. Milhões de espectadores se 
identificaram com a marca Pretorian, es
tampada no calção dos lutadores. Isso não 
quer dizer que eles queiram usar roupas 
da Pretorian depois do treino. 
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Por via das dúvidas, Drever tem uma 
estratégia t ambém para fortalecer as 

vendas de sua linha dos ringues. Além de 
passar a vender seus produtos por meio 
das franquias e lojas multimarcas (não 
especializadas), promete começar a ex
portá- los no segundo semestre. "Vamos 

começar vendendo para Estados Unidos, 
Reino Unido, Alemanha, Holanda e França, 
Japão, Arábia Saudita, Malásia, Cingapura 
e Indonésia." A ideia é enfrentar a líder do 
mercado, a americana Everlast, no mundo 
inteiro. Se os lutadores brasileiros ganha
ram destaque no M M A , por que um fabri
cante brasileiro não pode? 

Desbravar mercados não é um desafio 
novo para Drever. Quando montou sua 
empresa, ele precisava de revendedores. 
Tentou primeiro o caminho óbvio: o varejo 

especializado em esportes. Não conseguiu 
fechar um negócio sequer. "Ninguém me 
conhecia, era difícil ter credibilidade e 
fechar vendas." Então apelou para seus 
contatos. Na época, depois de ter trabalha
do na Microsoft e na Unilever, ele tocava a 
empresa da família, a FTG, especializada 
em componentes eletrônicos e importado
ra de produtos como máquinas fotográficas 
Yashica. Por esses caminhos, ofereceu os 
produtos da Pretorian em cons ignação 
para empresas como B2 W, a controladora 
dos sites Submarino e Lojas Americanas. 
"Prometi: se não vendessem, não tinha 
problema, era só devolver." 

Elas não só venderam tudo como 
chamaram a atenção das lojas de varejo 
segmentado que haviam esnobado a Pre
torian. Elas até sugeriram que a Pretorian 
criasse uma linha de roupas esportivas, 
com camisetas, shorts, calças. Foi a primei
ra tentativa de Drever de ampliar a marca... 
e fracassou. "Quis fazer tudo com bons ma
teriais e acabamento de primeira", afirma. 
"Aí, ficamos com o mesmo preço da Nike. 
Só que não éramos tão conhecidos." 

Este ano, com a marca mais conso
lidada, Drever vai tentar uma nova inves
tida no segmento de fitness, com a linha 
Pretorian Performance. Ao que parece, se 
a estratégia do luxo não der certo, a Preto
rian vai crescer na marra, mesmo. ® A ut
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Text Box
Fonte: Época Negócios, São Paulo, ano 6, n. 64, p. 92-95, jun. 2012.




