
Bad Boy, após expansão acelerada e crise de gestão, entra em nova fase 
Tainá Bispo 
 
O par de olhos zangados estampados em camisetas e bermudas, e que tornou 
conhecida a grife Bad Boy, passou por uma crise e teve de rever o foco dos negócios. 
A marca americana, que chegou ao mercado brasileiro há 14 anos e fez sucesso entre 
surfistas, saiu da área de confecção e partiu para negociar contratos de licenciamento. 
Hoje, está presente em produtos como cuecas, balas, equipamentos de ginástica, 
chicletes, malas de viagem e óculos escuros. 
 
A mudança de rumo não ocorreu por acaso. No final de 2002, os sócios Nair Afonso 
Martinez e Marco Antônio Merhej, que sempre foram os licenciadores da marca no 
país, enfrentaram uma grave crise financeira em uma de suas empresas, a Bad 
Comércio, responsável pela comercialização de roupas da grife. A empresa, que já 
havia pedido concordata em dezembro de 2001, foi desativada. "O problema foi má 
administração", disse Nair ao Valor. A Bad Boy pertence à americana Platypus e é 
comercializada no Japão, na África do Sul, na Austrália e na Europa. 
 
Uma outra empresa dos sócios, a Big Blue, que administrava a licença da marca para 
outros produtos (que não fossem roupa), passou a ser o principal negócio em 2002. 
Nair e seu sócio decidiram, então, negociar a licença de confeccionar as roupas da Bad 
Boy para outras grifes, como Side Way e Sand Beach. A Big Blue teve um incremento 
de 40% na receita vendendo esse tipo de contrato, segundo Roberto Scarpelli, diretor 
financeiro da Big Blue. 
 
Segundo Nair, a crise financeira da Bad Comércio deveu-se ao crescimento muito 
acelerado e inesperado da empresa. "A Bad Comércio cresceu de repente. Em dois 
anos, a receita quadruplicou", disse. Segundo ela, o alto investimento em publicidade 
em meados dos anos 90 aumentou a visibilidade da marca no Brasil rapidamente. A 
grife patrocinava o Campeonato Mundial de Luta Livre e lutadores como o brasileiro 
Vitor Belfort. 
 
"Não estávamos tão estrutura dos para administrar esse crescimento repentino", disse 
Nair. Hoje, o poder de investimento em marketing é bem menor: a empresa gasta 4% 
do faturamento com marketing. Mesmo assim a Bad Boy recuperou a visibilidade. 
 
A Bad Comércio chegou a ter 80 funcionários (em 2000), mesmo terceirizando a 
fabricação das roupas. A Big Blue, atualmente, em prega 15 pessoas. Apesar da crise, 
a Big Blue apresentou uma expansão de 36,8% no primeiro trimestre de 2006, em 
relação à receita acumulada no igual período de 2002. 
 
Hoje, a empresa licencia a marca Bad Boy para 18 empresas, mas a confecção de 
roupas ainda representa a maior parte do faturamento da Big Blue (75%). 
 
Além de procurar novas parcerias para licenciamento, como a fechada neste ano com a 
Diplomata, fabricante de roupa de cama mesa e banho, a Big Blue passou a prestar 
atenção em suas outras marcas que ficaram à sombra da Bad Boy. São outras cinco 
grifes que os sócios Nair e Marco Antônio querem fazer deslanchar nos próximos anos, 
todas voltadas para o público jovem. Após reestruturada e com novos planos, a 
previsão de crescimento para a Big Blue é de 15% este ano.   
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 25 abr. 2006, Tendências & Consumo, p. 
B5. 


