
POR ANDRÉ SIQUEIRA

E
m uma reportagem publicada
era fevereiro, o jornal inglês ín-
temational Herald Tríbune tenta-
va explicar "como uma commo-
dity ordinária corno o plástico

consegue entrar no guarda-roupa da eli-
te, com uma pequena contribuição do
marketing e do design". O artigo tratava
do brilho da marca brasileira Melissa nas
vitrines de templos da moda, como a Co-
lette, de Paris, a Opening Ceremony, em
Nova York e o Dover Street Market, em
Londres. Ao olhar a partir do Brasil, a res-
posta parece ainda menos clara.

As exportações de calçados nacionais
recuaram 1,9% em 2007, segundo a asso-
ciação das indústrias do setor, a Ábicalça-
dos. Se couro e borracha derreteram jun-
to com o dólar, o mesmo não aconteceu
com o plástico Melflex, matéria-prima pa-
tenteada pela Grendene, dona da marca
Melissa e de uma extensa linha de sandá-
lias. A empresa surpreendeu analistas ao
anunciar uma expansão de 27,2% no vo-
lume de produtos vendidos ao exterior no
ano passado. Foram despachados para fo-
ra do País 40 milhões de pares, quase o do-
bro do que exportou, por exemplo, a con-
corrente Havaianas, da Alpargatas.

- **

Com uma estratégia que tem início no
chão de fábrica e termina com o uso da
modelo Gisele Bündchen corno garota-
propaganda no exterior, a empresa de Far-
roupilha (RS) conseguiu driblar a concor-
rência de chineses e indianos e ampliar a
participação nos cinco continentes.

Finalmente, a Grendene parece ter
encontrado a fórmula para deixar para
trás a imagem arranhada no mercado de
capitais desde a estréia das ações, em
2004, quando apresentou planos de ex-
pansão que foram atropelados ano a ano
pela queda do dólar. Lançados a 30 reais,
os papéis da companhia patinam na casa
dos 20 reais desde o fim do ano passado.
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Pedro Grendene Bartelli, presidente e
vice, respectivamente, a companhia
também andava um tanto ofuscada, na
mídia, pela Vulcabras, a outra empresa
controlada pela dupla. Os irmãos ado-
tam um sistema pouco usual de gestão
compartilhada dos negócios da família.
Cada um é majoritário em uma das
companhias, de modo a se alternarem
nos principais postos de comando.

Enquanto a Vuícabras, dona de marcas
como Olympikus e licenciadora da Ree-
bok no Brasil, anunciava a aquisição do
controle da concorrente Azaléia em julho
de 2007, a Grendene mantinha um ritmo

persistente de aparições em feiras e even-
tos no exterior, para promover as sandá-
lias Melissa, Ipanema e Rider, entre ou-
tras. O esforço para se fazer conhecida,
aliado à boa qualidade dos produtos, ga-
rantiu à empresa um diferencial em rela-
ção aos concorrentes de baixo custo.

A capacidade de brigar fora do País
também é explicada pela flexibilidade de
preços. A empresa é capaz de manter em
exposição, ao mesmo tempo, as sandálias
femininas da linha Melissa nas vitrines
de conceituadas lojas da moda e empla-
car a linha masculina Rider nas gôndo-
las da Wal-Mart, nos Estados Unidos.



Enquanto os exportadores de calçados
brasileiros que atuam no mercado pré-
mium tentam cobrar até 150 dólares por
um sapato top de linha, o custo unitário
médio dos calçados da Grendene no ex-
terior foi de apenas 2,96 dólares - o que
não a impediu de garantir boa saída para
as Melissas de até 100 dólares o par.

Embora a sede e uma unidade de pro-
dução permaneçam em Farroupilha,
onde foi fundada em 1979, as cinco prin-
cipais fábricas da empresa estão no Nor-
deste. Além da mão-de-obra mais barata
e dos incentivos fiscais, a localização pri-
vilegia as exportações. As linhas de pro-
dução, responsáveis por um volume de
145 milhões de pares em 2007, empre-
gam, em média, 18 mil funcionários ao
longo do ano. O número é baixo, com-
parado à média do setor. A tecnologia de
injeção de resinas termoplásticas, usada
no processo fabril, dispensa a mão-de-
obra intensiva exigida nos processos ma-
nuais da indústria calçadista.

Desde o f im de 2007, a tarefa de recu-
perar o nome da Grendene entre os ana-
listas e investidores está a cargo de Fran-
cisco Schimitt, o quarto diretor de rela-
ções com investidores da empresa desde
a abertura de capital. Para começar, o
executivo gaúcho adotou um tom mais
contido com relação ao futuro, para evi-
tar o excesso de otimismo do passado.
"Nossa meta é um crescimento equili-
brado, tanto no mercado doméstico
quanto no exterior. Não arriscamos uma
previsão para o ano inteiro, mas no pri-
meiro semestre acreditamos ser possível
aumentar em 10% a receita", afirma.

Há três anos, a empresa prometia en-
tregar um crescimento de 20% ao ano,
quando a conjuntura nem de perto era
tão positiva quanto a atual. Embora no
ano passado o consu-
mo de calçados no
País tenha diminuído
3%, os dados do IBGE
indicam franca recu-
peração. A demanda
das famílias brasilei-
ras por itens de vestuário e calçados su-
biu 11,8% em janeiro último.

Aos poucos, o resultado da nova es-
tratégia de comunicação com o merca-
do começa a aparecer. Após a divulga-
ção dos últimos resultados, a corretora
Fator elevou a recomendação das ações
da Grendene de "manter" para "atraen-
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te". 'Acreditamos que a companhia
pode apresentar um desempenho satis-
fatório neste ano, acima do índice Bo-
vespa", afirma o analista Renato Prado.

Em 2007, a compa-
nhia alcançou o maior
lucro de sua história,
258,6 milhões de reais. A
variação foi, porém, de
apenas 1% em relação ao
ano anterior. O volume
total de vendas cresceu
10,4%, para 1,53 bilhão
de reais. No mercado do-
méstico, a empresa ven-
deu 105,5 milhões de pa-
res de calçados, 5,1% mais do que em 2006.

A decisão da corretora de elevar a nota
das ações deve-se ao fato de a empresa ter
conseguido lidar bem com uma ameaça

pior do que a queda do dólar: a alta do pe-
tróleo. Se as importações representam
15% do faturamento da Grendene, os de-
rivados da commodity têm um peso de
30% sobre os custos. "A companhia cor-
tou as despesas administrativas e de ven-
das e nem assim deixou de aumentar os
volumes comercializados", diz o analista.

Mesmo com cortes nas despesas com pu-
blicidade, a fabricante garantiu presença
em programas de tevê de audiência alta,
como o reality show global Big Brother
Brasil. No front externo, levou Gisele
Bündchen para Espanha e Austrália, para
divulgar a Ipanema que leva o seu nome.
O resultado, além das vendas em alta nos
85 países onde comercializa os produtos,
foi uma elevação de 7,5% nos preços dos
calçados vendidos no exterior.

Levar o plástico desenvolvido pela
empresa, o Melflex, aos "limites do de-
sign" seria o segredo da marca Melissa,
de acordo com o International Herald
Trtbune. A publicação lembrou que os
esforços da empresa remontam à déca-
da de 80, quando estilistas como Jean-
Paul Gaultier e Thierry Mugler foram

contratados para apre-
sentar desfiles no Brasil
com os calçados da mar-
ca. Em janeiro, a empre-
sa mostrou que segue
afiada na estratégia. A
inglesa Vivienne Wes-
twood exibiu dois de
seus estilos clássicos de
sapatos reinterpretados
no plástico da Melissa.
A próxima será a arqui-

teta iraquiana Zaha Hadid, cujo protó-
tipo de sandália com tentáculos já "cau-
sa rebuliço entre os fanáticos por de-
sign" segundo a publicação inglesa.
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Text Box
Fonte: Carta Capital, a. 14, n. 488, p. 52-53, 26 mar. 2008.




