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Em março de 2000, desmotivado com a queda nas vendas das suas franquias - já havia fechado 
seis das 22 lojas -, o empresário paulista Bernardino Pucci Neto resolveu arejar a cabeça e se 
meteu em uma pesada corrida de aventura de 800 quilômetros no Maranhão. Além de ficar em 
terceiro lugar na corrida com a equipe Tribo dos Pés, marca da sua rede de calçados, Neto voltou 
com uma convicção: o esporte de aventura era mesmo o empurrão que ele precisava para 
retomar o crescimento da empresa.  
 
Estava certo. Em dois anos, depois de investir fortemente na linha de sapatos e acessórios para 
trekking, escalada, rafting e outros esportes radicais, a Tribo dos Pés dobrou o faturamento. 
Possui atualmente 45 lojas e espera abrir outras oito até o fim do ano. A expectativa é faturar, em 
2003, R$ 8 milhões - em 2002, o faturamento foi de R$ 7,2 milhões.  
 
A linha outdoor, composta por 54 produtos, já representa 45% das vendas da Tribo, enquanto o 
restante é formado por mais de 600 produtos. A grande vantagem da linha esportiva é não 
depender de moda ou estação: as botas usadas em trekking são as mesmas em janeiro ou em 
julho. Para divulgar a marca, Neto aposta na conquista dos guias turísticos e vendedores: "são 
nossos grandes aliados." 
 
Periodicamente, ele "convida" seus vendedores e franqueados para participar de corridas de 
aventura. "Eles precisam saber indicar para as pessoas nas lojas os melhores produtos para cada 
modalidade", explica Neto. 
 
Nos dez anos de existência da empresa, fundada em Franca (SP), Neto conta que tomou várias 
decisões erradas: montou uma fábrica (não conseguiu administrar e fechou dois anos depois), 
teve algumas lojas próprias (que também não duraram muito) e apostou no mundo fashion. "Em 
uma certa fase, perdemos a identidade como produto", lembra Neto, engenheiro agrônomo de 
formação. Atualmente, a produção é toda terceirizada. O empresário é responsável apenas pelo 
desenvolvimento dos produtos e vendas. 
 
Com o investimento na linha outdoor, a Tribo dos Pés conseguiu encontrar essa identidade, 
garante ele. Mais que fabricante de calçados e acessórios, a marca apostou no conceito: no seu 
site na internet, por exemplo, há vários links para passeios de aventura. A Tribo tem pontos de 
venda da rede nos principais centros de ecoturismo do país, como Brotas (SP), Chapada dos 
Veadeiros (GO), Bonito (MS) e Serra da Canastra (MG). Há ponto de venda até em oficina 
mecânica de veículos off road.  
 
A estratégia de aliar a marca a atividades de ecoturismo tem tornado a Tribo dos Pés uma 
referência no país, concorrendo diretamente com marcas fortes internacionais, como a 
Timberland. No lançamento do utilitário esportivo da Ford, o Eco Sport, e no lançamento do 
XTerra, da Nissan, a Tribo esteve presente calçando as equipes que demostravam os veículos. 
"Algumas pessoas me perguntam se a linha outdoor será uma moda assim como foi a linha 
surfwear. Mas eu reforço que esse tipo de esporte não é moda, é um vício, um estilo de vida", diz 
o empresário. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 6 jun. 2003. 


