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Marcas que fizeram sucesso encontram dificuldades no retorno ao mercado. 
 
Algumas marcas de roupa, referências em seus segmentos, desapareceram do mercado para 
ressurgirem com força total e reconquistar o espaço que antes dominavam. Por razões diferentes, 
lojas que eram fenômeno de vendas nas décadas de 70, 80 e 90 passaram por um momento de 
crise e, atualmente, batalham para conquistar seu público-alvo através de inovações tecnológicas, 
estratégia de marketing e ações de comunicação. Recomeçar é o grande desafio para estas 
empresas. 
 
Reestruturar uma marca famosa vai além de reconquistar o consumidor, já que muitas vezes 
estes são definidos pela faixa etária e, com o passar dos anos, o público-alvo muda. O desafio é 
também superar as expectativas das pessoas que já conheciam as grifes anteriormente e a 
tinham como referência. Não adianta ficar preso ao sucesso do passado, uma vez que o mercado 
mudou, a moda assumiu patamar importante na economia brasileira, o consumidor é outro, as 
lojas se modernizaram, a tecnologia conquistou seu espaço no mundo fashion e os conceitos do 
que é certo ou errado no varejo mudaram. 
 
Sucesso com o público adolescente nos anos 80 e 90, a Pakalolo teve o seu auge em 1993. A 
marca chegou ao número de 160 lojas em todo o Brasil e ditava a moda teen brasileira junto com 
a Company. A grife saiu do mercado em 1997 e, em 2001, tentou voltar através de licenciamento. 
Esta foi uma alternativa da empresa para sustentar a propriedade do uso da marca, mas não teve 
sucesso.  
 
No entanto, no início do ano passado, a Marisol comprou a Pakalolo visando o mercado 
adolescente, já que não atuava neste segmento. Para Giuliano Donini, diretor de Marketing da 
Marisol, ainda não existe no Brasil uma marca adolescente tão forte como foi a Pakalolo, que 
marcou época.  
 
Ele conta que a rede era formada por 160 lojas, das quais 100 próprias e 60 franquias. Hoje, diz 
ele, não há nada comparado a este fenômeno. Assim, a Marisol estudou algumas marcas do 
segmento, abordou os donos da Pakalolo e adquiriu a marca. Na volta ao mercado, Donini aponta 
que os pontos favoráveis são o resquício e a lembrança positiva da marca. Já o lado negativo e 
complicado é que as pessoas criaram uma expectativa do que seria a nova Pakalolo.  
 
"A expectativa do público é o grande desafio. Cada um enxerga a marca sobre ótica diferente. 
Seja com inspiração no passado ou tendência moderna, o público faz uma projeção que não 
reflete a realidade", diz ele. 
 
A estratégia da Marisol, segundo o diretor de Marketing, é buscar traduzir o que era a antiga 
Pakalolo, mas com uma leitura moderna e sem saudosismo. A marca manteve a máxima "De bem 
com a vida" e continua com o conceito de roupas coloridas, respeitando a cartela de cores das 
coleções. Para Donini, o foco é o varejo de multimarcas porque há todo um histórico de 
recuperação. 
 
Retomada envolve fornecedores e clientes  
 
Assim, a Pakalolo retoma a relação com a cadeia de representantes comerciais, vendedores, pais, 
adolescentes, lojistas e utiliza ações de comunicação e marketing para ressurgir no mercado. 
Donini revela que a marca realiza uma série de ações de marketing para estar em contato com o 
público adolescente, como a Kombi "Diz Aí". O veículo levará aos adolescentes estrutura para 
gravar mensagens em vídeo para namorada ou namorado, família ou amigos, disponibilizando-as 
depois na internet. 



 
Na avaliação de Luiz Freitas, consultor do Centro de Estudos de Varejo, a volta ao mercado das 
marcas que fizeram sucesso é difícil e faz parte de um universo saudosista. Ele conta que nada 
volta a ser o que era antes, pois a compreensão em relação às grifes de moda muda.  
 
"Por mais que a rede tente atualizar-se e adequar-se ao tempo, as pessoas sofrem um processo 
de desgaste", diz ele. O consultor exemplifica com o caso da Casa Tavares, moda masculina, que 
saiu do varejo, mas teve visão de mercado ao lançar a Taco. Dessa forma, lançar uma nova 
marca pode ser mais fácil. 
 
Há 20 anos no mercado, a Body for Sure, dedicada a roupa de fitness e sucesso nas academias, 
não chegou a sair do varejo, mas passou por problemas financeiros que a fizeram reestruturar a 
marca. Há sete anos, as irmãs Marisa e Cristina Carneiro adquiriram a marca do grupo Ocean 
Tropical. Elas eram franqueadas e possuíam três lojas em Goiânia. 
 
Marisa, diretora comercial da Body for Sure, diz que resolveu investir porque havia a possibilidade 
de continuar com uma marca de sucesso. O maior desafio era ter a marca valorizada, mas sem 
estrutura. "Recomeçar é um processo difícil. Renascer uma marca é como uma nova vida", diz 
ela. Do uniforme da Seleção à moda  
 
Outra marca que prepara seu ressurgimento no mercado é a Athleta, fundada em 1935 e 
dedicada a uniformes escolares e de esporte. Após passar por problemas financeiros, em 1990, a 
empresa decidiu sair do mercado de roupas de esporte. Tradicional no segmento há décadas, uma 
vez que forneceu para as três Copas do Mundo (1958,1962 e 1970) o uniforme para a Seleção 
Brasileira de Futebol, a grife reduziu sua participação no varejo.  
 
No início deste ano, a Athleta retornou ao mercado esportivo, mas com o olho no segmento 
fashion, estilizando alguns uniformes e vendendo peças retrô inspiradas nas antigas camisas da 
Seleção Brasileira para aproveitar o ano da Copa do Mundo. 
 
"As maiores dificuldades para recomeçar são reunir capital de giro para voltar a investir e conciliar 
o tamanho da marca com a estrutura que se pode ter. Tive que saber parar e recomeçar", diz 
Antônio Bulgarelli, diretor comercial da Athleta.  
 
Ele diz que o recomeço da Athleta no segmento de roupas esportivas é bem realista, sem euforia 
e não tem a pretensão de concorrer com as grandes marcas de esporte estrangeiras. 
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 8 mar. 2006, Jornal do Lojista, p. B-10. 
 


