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A marca feminina paulistana Acqua e Sapone reconstrói sua personalidade para 
adequar-se ao mercado. Sob os ditames da empresa de consultoria Modo, a grife 
passa por processo de branding que muda seu nome e logotipia - passa a atender 
apenas por Acqua -, reforma suas três lojas e começa a adequar seus clientes de 
atacado à nova fase. Em termos de estilo, uma das mudanças mais visíveis é a 
sinergia com a estilista Gisele Nasser, um dos novos talentos da moda brasileira, que 
com suas "mãos barrocas" transfere à Acqua um ar mais conceitual.  
 
"Sentíamos grande necessidade de aumentar o faturamento da marca, que não vinha 
crescendo há dois anos", conta Bruno Bauman, filho da fundadora e responsável pelo 
marketing da Acqua. Segundo Bauman, o varejo acabou um pouco de lado e apenas as 
vendas no atacado estavam correndo dentro do esperado. A relação com as 
multimarcas começou há cinco anos e em 2003 garantiu um crescimento da ordem de 
36%, enquanto que no varejo foi de 7%. "Se continuássemos assim, em um curto 
espaço de tempo não estaríamos mais no mercado", acredita. É sabido que a 
experiência de lojas, muito mais visível, sempre funcionou como um marketing 
poderoso para alavancar o atacado.  
 
Era preciso também reforçar o conceito da grife para a consumidora final. O 
investimento inicial da marca é de R$ 180 mil, montante que incluiu a reforma da loja 
do shopping Pátio Higienópolis, já entregue, e parte das obras do ponto da Oscar 
Freire, que deverá, conforme Bauman, estar de roupagem nova até o Natal - o 
Iguatemi ficará para o início do próximo ano. Bauman acredita que a nova concepção 
de varejo está mais convidativa para a cliente e o produto bem mais valorizado.  
 
Pesquisa 
 
Foi sobre o produto que recaiu as maiores preocupações. Para isso, foi preciso adequá-
lo à cliente, uma entidade que não se tinha muito clara. Pesquisa interna com 3,5 mil 
do mailing de 38 mil consumidoras de Acqua deu conta de que ela é sofisticada e 
busca qualidade e caimento, mas clama por preço justo (não necessariamente barato). 
"A principal medida foi controlar o produto em termos de estilo e preço, para fazer 
uma coleção acertada com o perfil desta cliente", conta Bruno. Em termos de faixa 
etária, a consumidora da Acqua está inserida em espectro amplo ao extremo - entre 
18 e 60 anos - com foco maior recaindo entre os 28 e 45 anos.  
 
Um dos vértices de todo o processo foi a contratação de Gisele Nasser, estilista 
egressa do Amni Hot Spot e que vem confirmar o potencial da marca como lançadora 
de moda. Gisele veio juntar-se à fundadora, Esther Bauman, e à filha Fabiana, 
responsáveis pelo estilo. Na coleção de verão, Gisele assina a linha noite da marca, 
com 15 modelos de festa e imprime seus valores. "A ‘contaminação’ maior ficou por 
conta das texturas e tecidos; trabalhávamos com georgette e cetim lisos e agora 
introduzimos estampas sutis", explica Esther. A sinergia com a estilista continuará com 
a coleção de inverno, já em desenvolvimento.  
 
O próximo passo será a adequação das multimarcas ao novo momento da grife. A 
Acqua tem participado do shopping sazonal de Campos do Jordão (Vivo Market Plaza) 
com o objetivo de atrair mais clientes. "Há tempos entramos no evento não para ter 
lucro, mas para prospectar novos parceiros de atacado", conta Bauman. Por enquanto, 



são 40 multimarcas que compram a grife no País. Bauman não descarta que durante o 
processo de reestruturação, que inclui viagens pelo Brasil, poderá perder faturamento.  
Bauman planeja até o fim de 2004 entrar na Fashion Rio. Poderia ser uma escala para 
a estréia na São Paulo Fashion Week, a principal semana de moda do país e quinta 
mais importante do mundo - o que só ocorreria, conforme Bauman, quando todo o 
processo de reposicionamento estiver consolidado. Esther, que fundou a Acqua há 14 
anos, nos primórdios voltada para o público adolescente, não teme as mudanças. A do 
nome, pondera, foi uma necessidade real. "Ultimamente não estava claro o que 
vendíamos, nem percebidos como uma marca de moda, mas de artigos para banho". 
 
kicker: Grife tem consumidora no espectro amplo, que vai dos 18 aos 60 anos 
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