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Bamba e Conga de volta  

 
Bamba: Novo conceito e R$ 2 milhões para o relançamento  
 
A Alpargatas, uma das maiores fabricantes de calçados do país, está apostando na nostalgia dos 
seus modelos mais clássicos para aquecer as vendas. Depois de virar ícone nos anos 60 e 70, a 
companhia está trazendo de volta ao mercado os emblemáticos tênis Bamba e Conga.  
 
Em um momento que o setor de calçados vê o seu faturamento cair cada vez mais, a companhia, 
que ainda tem as Havaianas entre os produtos de seu catálogo, relança o Bamba com um conceito 
jovem e uma verba de marketing de R$ 2 milhões. O tênis, que durante três décadas foi um 
produto unissex, está de cara nova, numa aposta da empresa no segmento masculino para 
vender, no primeiro ano, 500 mil pares.  
 
- O conceito do produto é fazer moda. Ao mesmo tempo que os homens podem usar o Bamba 
numa festa, o produto também tem a praticidade para um uso mais diário - diz Alexandre Robson, 
gerente da Alpargatas para as linhas Bamba e Conga.  
 
A distribuição do novo Bamba começou este mês nos pontos-de-venda de todo o país. São três 
modelos, diferentes só no solado: preto, branco e cristal. E as cores do cabedal - parte superior 
do calçado - podem ser preto, marinho, azul, branco e até mais arrojadas, como carmin, verde-
oliva e castanho.  
 
- Estamos estudando a possibilidade de ter couro no Bamba - completa Robson, lembrando que o 
produto vendia 10 milhões de pares ao ano.  
 
Na mesma linha, o Conga, hoje um tênis voltado para o público feminino, retornou às prateleiras 
em outubro de 2001 e os resultados se traduzem em uma venda de 1 milhão de pares por ano de 
12 diferentes modelos, como amarelo e jeans.  
 
- O Conga já é um ótimo exemplo de sucesso. Na década de 80, o produto vendia 20 milhões de 
pares e, hoje, já no segundo ano de seu relançamento, o tênis já vende muito bem - comemora 
Robson.  
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