


"HOUVE UM TEMPO em que fui bonito
e livre de verdade..." Talvez não tenha sido
tão bonito, mas seguramente os milhões de
argentinos que sabem de cor a canção do
dueto argentino Sui Generis sorriem enquanto
relembram suas primeiras experiências
da liberdade juvenil. E lembram também
daquele cúmplice da adolescência, o bom
e velho par de tênis. Se alguém ajudou a
elevar o tênis ao status de ícone no Rio de
la Plata foi o compositor dessa canção, o
argentino Charly Garcia, que há três décadas
se nega a tirar os seus tênis. Às vezes, ele é
visto usando os de lona branca, outras vezes
com os de lona prateada pintadas por ele
mesmo com spray.

Primeiro foram os loucos anos 60, depois
a euforia rocker dos 80 e a sofisticação dos
90, até o Apocalipse da depressão entre 1998
e 2002, em que a insustentável conversi-
bilidade entre o dólar e o peso argentino
levou a uma gigantesca fuga de capitais,
à desvalorização e a uma seqüência de
presidentes, enquanto em Buenos Aires
voltávamos a ver mendigos descalços nas
ruas. O dinheiro desapareceu. O crédito
foi enterrado e as fábricas fecharam.

Três anos e meio depois, a Topper
vende 5,8 milhões de pares de calçados
por ano. Mais de 400 mil são exportados e
as vendas totais atingem US$ 66 milhões.
Isso corresponde a 60% do faturamento da
Alpargatas Calzados, a companhia têxtil
argentina dona da marca. Se não é um
milagre, assim parece.

As pessoas estavam com cara de funeral,
em meados de 2002, quando Ricardo H. Ata,
diretor comercial da Alpargatas Calzados
S.A., chegou à empresa, vindo da companhia
de roupas esportivas Avia. Ele já havia
trabalhado na empresa nos anos 80, mas a
direção da Alpargatas havia mudado, depois
que o fundo de investimento Newbridge
comprou a companhia. A situação que Ata
encontrou não era nada fácil. "Naquele
momento fabricávamos somente se tivésse-
mos algum acordo financeiro", lembra ele.
"Só fazíamos produção a pedido." Nesse
contexto, conseguiram produzir apenas um
milhão de pares.

Veio, então, o momento da virada. "Assim
que tivemos chance, fizemos uma primeira
pesquisa de mercado que nos mostrou que
as pessoas reconheciam a Topper como uma
marca esportiva", recorda. "Curiosamente,
o calçado de lona tradicional era o produto
símbolo da marca". Dos tempos em que o

tenista Guillermo Villas calçava Topper
em suas partidas contra o lendário tenista
sueco Björn Borg, o tênis passou a ser um
produto que se usava como casual e chegou
ás ruas. "Perguntávamos às pessoas o que a
Topper lhes lembrava. E elas respondiam:
'O tênis de lona branca'", lembra Ata. "A
partir daí, começamos a corrida."

O estudo concluiu que a posição da marca
era inesperadamente forte, mas revelou
também uma pista de mão dupla. As pessoas
esperavam que a Topper tivesse linhas de
calçados para diferentes esportes e, ao mesmo
tempo, associavam produtos específicos
como os tênis de lona a uma memória emo-
cional, que permitia o crescimento da marca
no dia a dia.

entre o custo e o benefício. "Os estudos
mostravam que a relação entre preço e
qualidade da Topper era vista como muito
boa. E vimos que essa era a oportunidade."
Havia uma imensa massa de compradores
que não estava disposta a pagar US$ 100
por um par de tênis que podiam conseguir
por US$ 40 ou US$ 60. "Os consumidores
de 40 a 50 anos, as tinham usado quando
jovens e os de 18 a 30 anos as conheciam
do tempo de criança, porque a mãe lhes
comprava Topper", diz Ata.

Facundo Bertranou, sócio fundador e
diretor-geral de criação da Believe Branding
lhe dá razão em parte. "No caso da Topper,
a nostalgia não é de um custo/beneficio, mas
a vantagem de ser uma marca que atravessa
gerações." É o que acontece com marcas
de cerveja. Ajuda, e muito, o fato de hoje
"uma pessoa de 40 anos poder usar tênis de
alguém de 18. Acontece comigo, que tenho
quase 40 anos", diz, sorrindo.

De outro lado, a Topper, diante da
verdadeira queda do sistema que sofreu
a Argentina durante quatro anos, estava
disponível para "uma forma de contracultura
que diz que não necessariamente se tem

que comprar o mais conhecido", como Nike
ou Adidas. Afetada pela crise, a Topper,
em parte sem saber, tem seguido uma das
tendências do mercado de tênis nos Estados

Para Irene Tojo, designer de Buenos
Aires, o tesouro da empresa é justamente
esta memória, que pode definir-se como
uma nostalgia que predispõe à ação. "O
Topper branco é um clássico", diz ela.
"É o nosso Converse All Star. Quem não
teve um par desses tênis quando jovem?",
pergunta Irene. "No final dos anos 80',
esse modelo específico (o Topper branco)
"era sinônimo de Rolling Stones, não me
pergunte por quê, mas a jardineira jeans
com lenço no pescoço e o Topper branco
eram inseparáveis".

ATRAVESSAR GERAÇÕES
Será que a crise argentina também teve
um papel nessa nostalgia, via Topper, de
tempos mais tranqüilos? Para Ata, a crise
impulsionou os consumidores a ir pelo
caminho de uma avaliação mais certeira

Unidos, o que se chama "autenticidade". Os
consumidores norte-americanos inteligentes
tendem a recusar os tênis promovidos por
grandes, caprichosos e multimilionários astros
da NBA. Ao contrário, preferem os modelos
promovidos por jogadores amadores tão
hábeis como comportados. Também aceitam
o ressurgimento de modelos velhos, como
ocorreu há três anos com o desenho Proked,
da marca Ked, que teve seu momento de
glória nos anos 40 do século passado.

"Os consumos retro se associam a mo-
mentos emocionais de intensidade, que é
quando se forma a personalidade", reflete,
Jimena Díaz Alarcón, diretora do projeto
de consumer trends do Grupo CCR. A
funcionalidade passa para um segundo
plano. De ali a que esse ou aquele produto
"marque a adesão a um tribo", há um passo.
E na questão dos tênis, está a atitude rela-



ti vamente inovadora do perfil "kidadult",
ressalta. "São pessoas que querem e podem
comprar, que têm um perfil mais lúdico, de
mais atitude, sobre o consumo mais retro
ou tecnológico", diz Jimena.

Além da avaliação dos especialistas em
branding, Ata explica que a princípio tudo o
que podiam fazer era colocar em andamento
as fábricas e a corrente de comercialização.
Não sobrava tempo nem dinheiro para
reflexões sobre campanhas de marketing
e publicitárias que enfatizassem nostalgias
nem tribos. Ocorre que, no desenvolvimento
do produto estavam praticamente fora do
mercado, de maneira que não se sentiam
suficientemente fortes para criar uma
campanha agressiva. "Decidimos que o
único que queríamos fazer era marcar que

O novo símbolo da campanha está de
acordo com o sucesso da marca em seu
reposicionamento. Ao relançamento das
linhas de tênis para futebol (sete modelos),
basquete, tênis e corrida, que a Topper tinha
abandonado, somaram-se as de rugby (a
Topper é a patrocinadora da seleção argentina
deste esporte), golfe e vôlei. Também são
fabricadas linhas especiais de edições limitadas
para um público mais sofisticado, como o
que percorre Palermo Viejo, onde Adidas e
Nike têm lojas-conceito. A pergunta é se a
Topper precisa brigar por esse segmento seja
detém 33% do mercado argentino. A resposta
é um sonoro sim. "Decidimos contratar um
designer de fora para nos ajudar a chegar ao
segmento de 15 a 20 anos do nível médio e
meio alto", conta Ata. Trata-se de parte dos

tínhamos voltado, que as pessoas soubessem
que estávamos voltando ao mercado", diz
Ata. Para tanto, escolheram o slogan "Você
também mudou". Olhando para atrás, Ata
reconhece que "não era transcendente."

Em 2004 e começo de 2005, começaram
a sentir a necessidade de uma mudança.
No ano passado, fizeram uma campanha
de relançamento, sob um novo enfoque:
"Tudo está em jogo." Não é uma mudança
brusca? "É verdade, tem um conteúdo muito
forte. Mas em realidade tudo está em jogo
sempre, porque a verdade é que ninguém
quer perder. Todos queremos ganhar."

400 mil pares cuja produção é exportada ao
Oriente. A isso soma-se a aposta no vestuário,
antes inexistente, que em 2006 deve chegar
a um milhão de peças.

Por isso, Ata está convencido que "o
desenvolvimento internacional da marca
tem de ser uma das prioridades da Topper".
Coroado pelo sucesso, ele reconhece que ser
o coração do valor da Alpargatas "é uma
pressão". Para superá-la, em vez de calçar
um par de tênis de lona e ir a um show dos
Rolling Stones, Ata prefere calçar o seu
Topper e ir para um campo de golfe tentar
uma tacada de 400 jardas. •

A HORA DE VENDER

A ALPARGATAS É UMA MARCA emblemática

para os argentinos, A empresa foi fundada
em 1883 e, ainda hoje, depois de grandes
mudanças e crises, é a maior empresa têxtil do
país. Atualmente é formada por duas divisões:
a têxtil, que concentra marcas de cama e
mesa, como a marca de lençóis e cobertores

Palette; a de limpeza, com Media Laranja, e a
de trabalho, com Pampero.

Neste último caso, sua força é tão grande
que é comum que artistas da vanguarda mu-

sical ou plástica local comprem suas camisas
(de porteiros ou zeladores de edifícios) para
vesti-las em shows. A segunda é a linha de
calçados, onde maneja marcas como Topper,
Rueda, Bull e Flecha.

A mais recente crise arrastou a empresa
para uma quebra técnica, com uma dívida de

mais de US$ 280 milhões, grande parte da qual
é com o estatal Banco de La Nación Argentina,
A Alpargatas está sob o controle de um grupo
liderado pelo Fundo de Investimento Newbridge
desde 1999, quando o fundo, mais Farallón e
Oaktree adquiriram 93% da empresa. Nesse
momento, comentou-se que o grupo investidor

havia pago US$ 400 milhões de uma dívida
de US$ 640 milhões para assumira empresa.
Originalmente, o Newbridge Latin America estava
associado aos fundos Texas Pacific Group e A
Richard C. Blum & Associates (hoje BLUM Capital

Partners), mas não é clara a composição atual
de seus membros.

No início de fevereiro, vazou a informação

de que o fundo tem planos de procurar com-
pradores para a Alpargatas, com a proposta de

reestruturação da dívida, que hoje se calcula
em torno de US$ 66 milhões. Com a reati-
vação do mercado argentino, o acordo MAC

com Brasil (que estabelece um sistema de
adaptação "competitiva" em setores sensíveis,
como o calçado) e o desaparecimento da
Gatic, a principal competidora da Alpargatas,
o panorama se vê muito melhor.Tanto que, de

fato, a Alpargatas fabrica hoje calçados para
Adidas e Nike; cerca de 800 mil pares anuais
em conjunto. Produzir para a concorrência

não tira o sono de Ata. "Somos uma fábrica
de calçado e está em nosso negócio poder
captar a produção de outras marcas."

A Alpargatas negou-se a revelar as empresas
interessadas, mas ao que parece estão na
disputa as brasileiras: Dilly, Camargo Corrêa,
Vicunha e a Têxtil Canatiba. Os analistas locais

acreditam que o comprador só teria o controle
da empresa pagando sua dívida, mas isso parece
improvável. Tanto a performance de vendas
da Topper, como o valor das duas quadras
que ocupam os escritórios da companhia,

entre o bairro La Boca e o badalado Puerto
Madero, indicam que esse valor poderia ser

de 50% a 100%.

Text Box
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