
RADIO 
Esta é uma réplica perfeita do rádio 
Silverstone de 1949. 
Preço: R$ 90,00 
http://www.benedixt.com.br/home.asp

FRIGOBAR BRASTEMP 
Primeiro minirrefrigerador do mercado a 
associar design e inovação. É um 
produto inspirado nos anos 1950 e 1960, 
voltado para um público que aprecia um 
estilo descolado e bem-humorado, sem 
abrir mão da alta tecnologia. 
Preço sugerido: R$ 999,00
WWW.brastemp.com.br

O PREÇO DA PAIXÃO 

Alguns produtos retrô 

NOVO CAMARO
A Chevrolet lançou o novo 
Camaro, que traz de volta o 
espírito dos Muscle Cars 
americano com um motor V8 de 
420cv. O visual retrô do modelo 
lembra bastante o Camaro da 
década de 70, mas com bom 
acabamento e painel de linhas 
retas com iluminação com a 
tecnologia LED.
Preço:R$ 199 mil
www.chevrolet.com.br

BATEDEIRA 
O Stand Mixer KitchenAid® é 
ícone de design. Com conexão 
para os diversos acessórios 
opcionais, ela moe, fatia, 
tritura, faz massas, sorvete etc.
Preço: R$ 1.790,00
http://www.kitchenaid.com.br

Embora tenha nascido nos anos
1980, Luiz Felipe Angulo Filho,
de 31 anos, sente nostalgia por
décadas das quais nem viveu, co-
mo as de 1940 ou 1950. Apaixo-
nado por objetos retrô, Angulo
Filho acaba de comprar uma Ves-
pa, que tem a cara da geração
pós 2ª Guerra Mundial. Além da
motocicleta, o gerente executi-
vo chefe da fundação de um
grande banco privado, tem um
rádio antigo e uma torradeira
que herdou do avô. Também diz
apreciar filmes e músicas de mui-
tos anos atrás.

“Compreender o porque des-
ta afinidade com esses objetos é
difícil. Só sei que tenho certo sau-
dosismo e, apesar de não ter vivi-
do aquela época, tenho conheci-
mento do que ocorreu e me inte-
resso pelo comportamento ou pe-
lo padrão estético”, diz Angulo.

Além do gosto, Angulo sente
nos objetos de outra época uma
válvula de escape. “Talvez de for-
ma inconsciente este seja um jei-

to de viver uma época que não vi-
vi, mas que admiro.”

Com o mesmo entusiasmo,
Maurício da Silva Ribeiro, de 40
anos, responsável pela área de
marketing e comunicação de
uma empresa de tecnologia, fa-
la da sua recente aquisição re-
trô: uma minigeladeira Bras-
temp. “Orna mais com o am-
biente. Frigobar tem cara de ho-
tel”, afirma.

A ideia de Ribeiro é decorar
uma sala de TV com ela e con-
trastar o ambiente unindo anti-
go e moderno. Juntamente co-
mo o minirefrigerador farão par-
te da decoração do ambiente
uma ultramoderna televisão 47
polegadas LED, um home thea-
ter de última geração, videoga-
mes e aparelhos de DVD e a gela-
deira retrô. “Esta mistura do
moderno com o retrô tira a frie-
za do ambiente”, garante Ribei-
ro que comprou a geladeira na
cor vermelha.

Foi exatamente para conten-
tar consumidores como Ribeiro
que a Whirlpool, dona da Bras-
temp, lançou há cinco anos a mi-

nigeladeira em questão. Segun-
do Mario Fioretti, gerente-geral
de design e inovação da Whirl-
pool Latin America, o que come-
çou como uma brincadeira hoje
se tornou um importante nicho
de mercado para as empresas.

“Há alguns anos colocamos o
refrigeradorzinho em um even-
to e o sucesso foi espetacular. As
pessoas gostaram e ele virou um
produto de sucesso. Hoje tem
uma relevância muito importan-
te, pois além de ter sido o pionei-
ro na linha retrô da Brastemp é
o nosso best seller”, afirma Fio-
retti. Depois do sucesso com o
frigobar retrô, a empresa viu
que havia espaço para outros
produtos com o mesmo concei-
to. “Como as pessoas estavam
consumindo, repetimos a dose e

fizemos um refrigerador com de-
sign vintage e a resposta foi mui-
to bacana, isso nos incentivou a
seguir em frente e lançamos tam-
bém o fogão”, garante o executi-
vo. E, diferente dos eletrodomés-
ticos da casa da vovó, a geladei-
ra, o fogão e o frigobar da Bras-
temp aliam o design antigo co-
mo muita tecnologia. “Tudo o
que o século 21 oferece”, afirma.

Foi esta também a proposta
que grandes montadoras de auto-
móveis vira e mexe relançam íco-
nes de épocas passadas. Neste
ano, por exemplo, a Volkswagen
do Brasil relançou o Fusca, símbo-
lo de carro forte. Mas o novo Fus-
ca só se parece com aquele mode-
lo dos anos 70. Quando se abre o
capô, o motor 2.0 litros turbo e
200 cavalos de potência deixa no

chinelo aquele de 1.3 litro.
Outra que entrou na onda foi

a Chevrolet que trouxe ao Brasil
em 2010 o novo Camaro, revi-
vendo para muitos o sonho de
ter um dos carros esportivos
mais famosos do mundo. Lança-
do em 1966, o Camaro faz tanto
sucesso que foi escolhido para
ser um dos astros da série de fil-
mes “Transformers”.

Mas, todo este gosto tem um
custo e, dependendo do produ-
to, bem alto. Um Camaro amare-
lo, por exemplo custa cerca de
R$ 200 mil e a minigeladeira,
chega a valer R$ 1 mil. No entan-
to, muitos garantem que o custo
vale a pena. “São objetos que tra-
balham o emocional e o design é
o passaporte para esta emoção”,
afirma Fioretti. ■

ESTILO DE VIDA

Reviva os “bons tempos”
com objetos retrô e vintage
Priscila Dadona
pdadona@brasileconomico.com.br

CONSUMIR

R$ 80 MIL
É o preço médio para o

novo Fusca, recém-lançado

pela Volkswagen. O do

Camaro, da Chevrolet,

é um pouco mais salgado:

cerca de R$ 200 mil.

Geladeira, carro e moto atraem consumidores ávidos por produtos que aliam tecnologia com design antigo

Comopé láatrás:alémda Vespa, ícone dadécadade50,Angulogostade filmesemúsicasantigas

Murillo Constantino
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 30 nov, 1, e 2 dez. 2012, Finanças, p. 35.




