
 

A década de 1 970 é um período importante na história 
do surf mundial. Foi a época em que o esporte mais 
ganhou adeptos, deixando o amadorismo de lado e 
inaugurando uma nova era de profissionais. Foi nessa 
época que nasceu a Billabong, reconhecida como 
uma marca especialista em artigos de vestuário para 
esportes de pranchas. 

A origem do nome é aborígene e significa oásis, uma 
fonte de água no meio do deserto. O fundador, Gordon 
Smith Merchant era surfista e residia na praia de Gold 
Coast, na Austrália, berço do surf mundial. Junto com 
sua esposa Rena, iniciou em 1973 a confecção de 
bermudas de surf a fim de produzir peças que 
atendessem as necessidades da prática do esporte. O 
acabamento triplamente reforçado foi um dos recursos 
adotados para acentuar a qualidade da peça, 
tornando-a durável e resistente. A fabricação 
acontecia na própria residência do casal, e as 
primeiras comercializações foram através de 
pequenas lojas de surf nos arredores da praia. Com o 
sucesso imediato, a instalação de uma pequena 
fábrica e a contratação de funcionários foi essencial. O 
patrocínio de atletas do esporte em campeonatos 
nacionais impulsionou o reconhecimento da marca, 
consolidando-a de vez no mercado australiano. 
Em meados da década de 1 980, iniciou 

a distribuição para países como Estados Unidos, 
Japão, Nova Zelândia e Europa. Nessa época, o 
segmento crescia de forma muito rápida e diversos 
concorrentes foram surgindo. Foi preciso então 
ampliar a oferta de produtos, expandindo a outros 
esportes como skate e snowboard e criando uma 
nova linha, a Billabong Girls, que passou a 
desenvolver artigos para o público feminino. 

Já no século 21, a Billabong, que já havia se 
tornado uma empresa de capital aberto, passou 
a expandir seus mercados e adquirir novas 
empresas. Von Ziper, Element, Kustom, Nixon e 
DaKine Hawaii são algumas das marcas que 
atualmente pertencem ao grupo Billabong. 

A criação do Billabong Pro, uma das etapas do 
circuito mundial de surf, foi uma das estratégias de 
marketing adotas pela empresa e quem vem dando 
certo. O patrocínio de atletas e eventos esportivos 
remete à marca como referência do surf mundial. 

Em 2004, a grife passou a misturas elementos 
clássicos do surf com moda. Itens que estão em 
voga a cada temporada passaram a fazer parte do 
portfólio que, apesar de sofrer adaptações de um 
país para outro, ainda tem como fio condutor o estilo 
do surf australiano. 

As lojas próprias possuem uma ambientação 
especial, com madeiras de demolição e 

muitas plantas tropicais, tudo em clima praiano. No 
Brasil, o primeiro ponto de vendas da Billabong foi 
aberto apenas no ano de 2007 em São Paulo e, 
posteriormente, no Rio de Janeiro. Hoje são mais 10 
mil pontos de vendas em quase 100 países. 

No ano de 2011, a exposição "Trunk Culture", 
apresentada em diversas cidades do mundo, contou a 
evolução da grife destacando principalmente a 
produção de suas famosas bermudas de surf, 
mundialmente conhecidas como bordshorts, 
assinadas por grandes nomes como Andy Irons, 
Shane Dorian e Joel Parkinson. 

Nestes 40 anos de história, a grife cresceu e evoluiu 
lado a lado com o surf. As coleções são pensadas para 
quem gosta do esporte, mas não necessariamente 
participa desse universo de performance e 
competição. Atualmente, a marca possui diversos 
núcleos de criação sendo no Brasil, Alessandro 
Januzzi e Alessandra Berlinck, os responsáveis pelo 
desenvolvimento de produtos. 

A Billabong investe constantemente em ações de 
marketing, aliando surf, moda e tecnologia. A mais 
recente foi por meio do uso de tablets, equipados por 
um sistema de vendas online em que permitia que 
vendedores ambulantes vendessem os produtos na 
praia, visando estar cada vez mais próximo do 
consumidor. 
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Text Box
Fonte: UseFashion journal, São Leopoldo, ano 10, n. 115, p. 78, ago. 2013. 




