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Novidade que veio dos EUA e da Europa cria mercado no Brasil para empresas como Lupo, Trifil e 
Puket. 
 
Celulares não sentem frio. Mas, sim, eles usam meias. Ou melhor, capas em forma de meia. O 
produto parece ser o acessório da vez, depois dos "tererês" (cordões com penduricalhos) 
colocados nas antenas dos aparelhos e que viraram febre entre os adolescentes. No mercado 
americano e europeu as meias já estão há pelo menos um ano cobrindo os aparelhos. No Brasil, a 
novidade criou um novo mercado para empresas como Trifil, Lupo e Puket . As vendas crescentes 
têm surpreendido os executivos. 
 
"Até o meio do ano, esperamos ter vendido um milhão de unidades", disse Valquírio Cabral Júnior, 
diretor comercial da Lupo, que colocou o produto no mercado em dezembro - estampado com a 
bandeira do Brasil e com cordão para pendurar no pescoço. Agora, o produto já aparece com 
estampas de personagens infantis. "Acredito que será um produto que vai vender muito bem e o 
ano todo." 
 
A Trifil, uma das primeiras a colocar a meia para celular no mercado nacional, em novembro de 
2004, também aposta na Copa do Mundo para alavancar mais vendas. A nova coleção de meias 
para celular com o tema Brasil chega ao mercado no início de abril. 
 
"Conhecemos as meias para celular através de um cliente espanhol", lembrou Eduardo 
Schvartsman, gerente administrativo de vendas da Trifil. A empresa chegou a exportar 100 mil 
unidades para a Espanha, até meados de 2005 - quando terminou o contrato. Ao mesmo tempo 
em que produzia para a exportação, a Trifil começou a colocar o produto no mercado nacional. 
 
Atualmente, a empresa vende 600 mil unidades por mês, para lojas de departamento. Segundo 
Schvartsman, a Trifil está buscando meios de patentear o produto. 
 
No segundo semestre, a Trifil deverá lançar a versão das meias para tocadores de música no 
formato MP3 - semelhantes às iSock's, meias para Ipods feitas pela Apple (e à venda no Brasil 
pelo site www.mypod.com.br). 
 
"O mercado de aparelhos e de serviços de celulares movimenta R$ 35 bilhões no Brasil", afirma 
Carlos Eduardo Padula, diretor comercial da Puket. "Ele tem dez vezes o tamanho do mercado de 
meias, cuecas e lingeries juntos" Logo, é muito atraente. 
 
A Puket, que também tem lojas para vender sua produção, começou a idealizar a capa para 
celular em julho, depois de receber pedidos dos consumidores. 
 
"Algumas clientes compravam meias de recém-nascido para proteger o telefone dentro da bolsa", 
explica Padula, que colocou o artigo no mercado em dezembro. A capa-meia da Puket, diferente 
das feitas por Lupo e Trifil, não tem cordão para pendurar no pescoço e parece uma meia comum 
- só que sem o calcanhar. 
 
A exemplo do que ocorre com os outros fabricantes, a Puket não precisou investir em maquinário 
para confeccionar o produto. "Ele é até mais fácil de produzir", afirma Padula. 
 
A Puket já produziu 300 mil unidades das capas-meias e cerca de 70% já está no varejo. 
 
Em julho deste ano, a Puket lança capas-meias com aromas de frutas e meias para carregar 
tocadores de MP3. "Será um produto diferenciado, com malha canelada que protege o aparelho de 
impactos", explica Padula. A produção inicial será de 20 mil unidades.  



A empresa também fechou um contrato com a Warner Bros para produzir meias para celular com 
o desenho do Super-Homem. 
 
Por ocasião do Natal passado, a Puket desenvolveu uma capa exclusiva para a Nokia - que era 
dada como brinde na compra dos telefones da marca. "O brinde fez parte da campanha 'Mudando 
a História', que fizemos com a fundação Abrinq", explica Anderson Ramos, diretor de marketing 
da Nokia, referindo-se à entidade da indústria de brinquedos. 
 
A promoção destinou parte das vendas dos aparelhos Nokia à fundação Abrinq. "As capas-meias 
eram o símbolo da campanha, com um desenho feito por Ziraldo." A ação foi um sucesso, na 
opinião do executivo. "Distribuímos mais de 200 mil unidades das meias." Uma nova promoção 
dando as meias como brinde não está descartada. 
 
Enquanto isso, a Puket amplia seu mercado de atuação. Segundo Padula, a empresa elabora um 
novo modelo de meia para celular que será distribuído como brinde, em um novo produto da 
Unilever . "As meias para celular abriram um novo mercado para nós, o de brindes para 
empresas", comemora Padula. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 28 mar. 2006, Tendências & Consumo, p. B5. 
 
 
 


