
Anos 80 Quando você era jovem  
Daniela D'Ambrosio De São Paulo 
 
 Festa organizada pelo cantor Léo Jaime inaugurou uma lucrativa onda de novos negócios 
 
Lenga laenga lagosta lagoê. Se essa mistura de letras faz todo sentido para você e se tem 
sabor de infância, bem-vindo à geração dos anos 80. Provavelmente, você também terminou 
com a vassoura na mão em um bailinho ao som de uma das pérolas da época "Menina 
Veneno", andou de patins, tentou montar um cubo mágico, assistiu Roque Santeiro, leu 
Christiane F.... São muitas as lembranças que marcaram a época e, para deleite dos 
saudosistas, os anos 80 voltaram com força 25 anos depois. 
 
As recordações transformaram-se em negócios lucrativos - de shows a livros e relançamento 
de brinquedos. O curioso é que tudo que envolve esse "novo" negócio começou como simples 
brincadeira. A Festa Geração 80 começou, em 2004, com um show que o cantor Léo Jaime 
fazia e decidiu chamar antigos amigos para tocar. Reuniu no mesmo palco Ritchie, Kid Vinil e 
Leoni (ex-Kid Abelha e Heróis da Resistência). O evento estourou. Já foram cinco shows neste 
ano e há uma turnê com 16 shows programada para o país. A composição original, de 
integrantes do primeiro show, sempre recebe pelo menos dois convidados extras, como Roger 
(do Ultraje a Rigor), Evandro Mesquita, Paulo Ricardo e Marcelo Nova. 
 
O público médio de cada show tem ficado entre 3 mil e 4 mil pessoas. Além dos shows 
abertos, eles já fecharam contratos para dez shows em empresas. No final de julho será 
lançado um CD e DVD. "Em função dos problemas da indústria fonográfica, por conta da 
pirataria, praticamente não há lançamento de novos cantores, o que favorece o renascimento 
desse pessoal", diz Alexandre Ktenas, o produtor do show. "Além disso, descobrimos que esse 
público dos 30 aos 40 estava carente de atrações musicais". 
 
Outra vertente mais caricata dos shows, o Trash 80´s -que toca músicas do Polegar, Trem da 
Alegria, Rosana e Rita Cadillac - começou como uma brincadeira para animar a festa dos 
amigos Enéas Neto e Tony e virou um negócio que já conta com uma equipe de mais de 41 
pessoas. De 150 pessoas em uma danceteria, agora são 2,8 mil pessoas por semana em três 
casas noturnas (duas em São Paulo e uma em Curitiba), além das festas espalhadas pelo 
Brasil. Já foi feita uma festa em Barcelona e há projetos para Nova York e Miami. 
 
As filas para entrar nas danceterias que sediam o Trash viram quarteirão. "Tivemos que 
montar toda a estratégia para estruturar um negócio", diz Enéas, que coordena os negócios. 
"Não achávamos que ia fazer tanto sucesso", diz. "Acho que cresceu tanto porque é uma 
diversão descompromissada, que relembra os anos 80 de forma divertida". Além de dois CDs, 
vários produtos estão sendo licenciados com a marca - como bonés, acessórios, até 
brinquedos e revista. Já foi preciso até entrar com duas ações na Justiça para combater festas 
clonadas. 
 
A idéia de lançar o Almanaque anos 80 surgiu numa mesa de bar. Numa disputa sobre 
conhecimentos da cultura popular da década, os jornalistas Mariana Claudino, de 31 anos, e 
Luiz André Alzer, de 34, não erravam uma. "Decidimos escrever um livro, uma espécie de 
mata saudade", conta Mariana. Lançado em dezembro de 2004, o livro está na sexta edição, já 
vendeu 42 mil exemplares e é um dos carro-chefes da Ediouro. 
 
O almanaque vai gera r dois CDs, um nacional e internacional, com a trilha escolhida a dedo 
pelos autores. A primeira edição foi de apenas 6 mil exemplares e esgotou em pouco mais de 
uma semana. Para chegar ao livro, além dos amigos - um termômetro infalível - eles fizeram 
pesquisas em revistas da época e entrevistaram personagens, como um dos atores que 
fizeram o Bozo, Pedro de Lara e o ator Carlos Moreno, garoto-propaganda da Bombril. 
"Sabíamos que tinha um certo apelo, mas não imaginávamos esse sucesso", diz Alzer. 
 
A onda "revival" atinge não só quem realmente viveu a época e agora está no auge da 
carreira, em boas condições financeiras, como jovens que sequer tinham nascido ou eram 
bebês quando tudo aconteceu. A comunidade "anos 80" do Orkut tem 70 mil pessoas. "Os 



mal-humorados que consideram os anos 80 a década perdida não sabem o que deixaram para 
trás", diz Alzer no prefácio do almanaque. 
 
Esse flashback trouxe também o relançamento de produtos. Há pouco mais de uma semana, 
chegou ao Brasil o Atari Flash Back, um console  parecido com o original, mas sem cartucho. O 
objetivo é sentir o mercado e preparar o público para o que promete ser o grande lançamento 
mundial da Atari, o Flash Back 2, que deve estrear no Brasil e nos Estados Unidos no final do 
ano para aproveitar as vendas de Natal. Serão 40 jogos, entre eles os mais famosos, como 
pac-man, river raid e o pong (um arcaico jogo de tênis). Os jogos estão a anos-luz da 
resolução e da tecnologia dos atuais PlayStation e Game-Cube, mas a idéia é justamente essa: 
trazer de volta o prazer de reviver a infância através de um jogo. "Há muita demanda por esse 
tipo de produto", diz Plinio Figueiredo, representante da Atari no Brasil. Há dois anos, a 
empresa lançou em CD-Rom os principais jogos do Atari. Só no Brasil, foram vendidas mais de 
100 mil peças. 
 
Na fabricante de brinquedos Estrela, cerca de 15% do que é produzido pela empresa hoje é 
reprodução de brinquedos do passado. Segundo Aires Fernandes, o diretor de marketing, 
relançar brinquedos que foram sucessos dos anos 80 é um excelente negócio. E a estratégia 
não é emocionar o público infantil, mas mexer com o coração de quem está na casa dos 30 e 
poucos. Além disso, as apostas feitas nos brinquedos são menos arriscadas. "Normalmente, o 
brinquedo repete a performance de sucesso de vendas", afirma. 
 
Entre os relançamentos já feitos estão a Coleção Moranguinho (de bonecas cheirosas), que já 
vendeu meio milhão de unidades, as bonecas Fofolete e a Susi. Esta, criada em 1966, vende 
atualmente 1 milhão de bonecas por ano. "Ela foi uma febre de consumo, nos anos 80", diz 
Fernandes. A Susi foi produzida até 1985 e depois retomada em 1997. Hoje, cerca de 30 
modelos diferentes dela são lançados por ano. Entre os próximos lançamentos saídos dos 
caldeirões dos anos 80, estão os bonecos dos Ursinhos Carinhosos (marcado para junho), o 
jogo Autorama (em julho) e o boneco Falcon (ainda sem data). 
 
Se o brinquedo não for suficiente para matar as saudades, os desenhos ajudam a reavivar a 
memória: Zé Colméia, Pepe Legal, Dick Vigarista e Mr. Magoo estão no canal de desenhos 
Boomerang, da Turner Broadcastin System, é sucesso entre os adultos. O canal está no Brasil 
desde 2001 e disponível em 10,6 milhões de domicílios na América Latina. O público-alvo vai 
de crianças entre 3 e 6 anos e adultos de 25 a 34 anos. E não necessariamente adultos com 
filhos. (Com Vanessa Barone) 
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leia mais: 
 
 
Com gel e arrogância, yuppies marcaram época 
Angela Klinke De São Paulo 
 
Camisa azul, gravata amarela e um impactante cartão de visitas. O yuppie, personagem 
símbolo dos anos 80, consagrou este figurino como o uniforme dos novos e jovens ricos de 
Wall Street. Havia outros acessórios como a arrogância e o gel, tudo com a evidente 
necessidade de mostrar o poder e o status do dinheiro. 
 
Depois das décadas paz e amor e dos ideais comunitários, vigorou o individualismo, os ternos-
armaduras e a filosofia do polpudo saldo bancário. O combustível para o sucesso, na maioria 
das vezes, era a cocaína, a droga da eficiência. 
 
O século XXI renovou os endinheirados do mercado financeiros, muitos sem coração é 
verdade, mas ser do bem faz parte do novo milênio, assim como é adjetivo ser honesto, ter 
ética e ajudar o entorno. "Na época dos excessos você não tinha tantas tribos quanto hoje. Ou 



você era yuppie ou não era. O arrivismo continua, mas está disfarçado em vários grupos", 
avalia o consultor de moda, Ricardo Nejme. 
 
Assim, os yuppies dos anos 80 ganharam versões menos radicais hoje, bem mais diluídas que 
o sanguinolento personagem do filme "Psicopata Americano", uma crítica aos capitalistas 
desalmados da época. 
 
Uma parte integra a turma dos metrossexuais, que gasta com roupas, beleza e cosmética de 
forma perfeitamente integrada ao resto da sociedade. Não são tão uniformizados quanto 
antes, nem usam o mesmo arsenal de reconhecimento social já que ter estilo próprio é um 
valor a ser conquistado. 
 
"Os yuppies passaram a ter uma conotação negativa e prejudicaram a imagem da Montblanc. 
Você chegava a uma reunião e todos sacavam a mesma caneta. Hoje, eles até podem usar a 
Montblanc, mas vão ser modelos diferentes, tudo ficou bem mais natural", avalia Freddy 
Rabbat, diretor na marca no país. 
 
Hobbies mais "produtivos" foram incorporados, além de levantar peso na academia ou 
arrebentar um cliente na quadra de squash. Agora pode-se ser gourmet, aprimorar o paladar 
para o vinho, ou até, investir em obras de arte (isto pega muito bem!). 
 
"Hoje, na City londrina você vê que eles estão mais cool, querem parecer bem informados. 
Trocaram a cocaína por remédios da Weleda", acredita Nejme. 
 
Também faz parte do pacote jogar golfe, morar num loft, fazer rafting, ser sócio numa casa 
noturna e apostar em esfoliação. O universo de consumo yuppie cresceu, se enfronha em 
todas as tribos. 
 
Esta expansão foi, contudo, gradual. Há algum tempo ainda dava para identificá-los em seus 
figurinos pretos acompanhados de sapatos e cintos caramelos. Sim, aqueles eram yuppies, 
ainda que em concepção minimalista. Hoje podem usar Hering ou Ricardo Almeida, Puma ou 
Ermenegildo Zegna. "O dono da Virgin, Richard Branson, é um multimilionário que usa jeans. 
Ele chegou lá, mas não precisa do terno grifado", diz Nejme. Ser yuppie em 2005 é uma 
questão de estado de espírito. 
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Leia mais: 
A década, que nunca deixou de ser fashion, está na vitrine 
Vanessa Barone De São Paulo 
 
Reflexo do comportamento dominante, a moda não poderia passar ilesa pela sedução estética 
dos anos 80. O exagero de formas e de cores que marcou a época está presente em grifes 
nacionais e internacionais, há pelo menos duas coleções. 
 
Há itens que foram e voltaram - como as calças de veludo cotelê, os tênis Conga e Bamba, as 
blusas com mangas morcego (de cavas enormes), as calças masculinas de náilon e as saias 
balonês. Essas peças são facilmente encontráveis em uma visita ao shopping center mais 
próximo. 
 
Há também artigos que nunca deixaram de estar presentes no mercado, como os moletons 
com capuz, os tênis de basquete (como o modelo All Star, da Converse), as sandálias Melissa 
e as bermudas floridas de surfistas - que de tão comuns ninguém nem mais lembra quando 
eles viraram moda. 
 
"Os anos 80 são uma espécie de pré-história da geração atual", analisa Dario Caldas, diretor 
da consultoria de tendências Observatório de Sinais. "Aquela foi uma década pré-digital e 
associada a um comportamento rebelde", completa. Segundo Caldas, quem viveu a época, 



tem saudades. Quem não viveu, tende a ver o passado com uma certa ilusão romântica. Por 
isso, a alegria em ver de volta modismos como as calças usadas por dentro das botas, as 
bijuterias douradas, os cabelos compridos repicados (popular entre as atrizes do seriado As 
Panteras) e as bocas pintadas com brilho (ou gloss) 
 
Mas melhor ainda, é constatar que certas coisas não desapareceram. Lançada em 1979, as 
sandálias Melissa, da Grendene, nunca saíram do mercado. "Ela não é modismo, mas uma 
categoria de calçado", diz Edson Matsuo, diretor de criação da Melissa, que já vendeu mais de 
50 milhões de pares. A sandália virou item fashion e hoje é vendida em pontos exclusivos, 
como a butique Colete, em Paris. 
 
Para tanto, a Grendene mantém uma divisão de pesquisa só para cuidar da sandália, o Lab 
Melissa. Lá, são desenvolvidos novos modelos e matérias-primas para renovar o calçado. Vinte 
novas Melissas são lançadas por ano, sem contar as edições especiais, feitas por estilistas 
como Alexandre Herchcovitch e designers, como os irmãos Campana e o egípcio Karim Rashid. 
Em 2004, o segmento feminino da Grendene, que inclui as marcas Melissa, Grendha e 
Ipanema Gisele Bündchen produziu 33,2 milhões de pares de calçados. 
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