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A
pesar das dificuldades resul-
tantes do câmbio desfavorá-
vel e da competição com
produtos chineses, o setor
coureiro-calçadista conse-
guiu aumentar em cerca de
7% suas exportações em

2006, atingindo um total estimado de
US$ 4,5 bilhões'. As vendas externas de
calçados, o segmento mais sensível à
concorrência dos produtos asiáticos,
encerraram o ano com uma receita de
US$ 1,86 bilhão, valor praticamente
estável em relação ao do ano anterior,
de US$ 1,88 bilhão, embora os embar-

ques em volume tenham diminuído 5%,
somando 179,7 milhões de pares,
segundo a Associação Brasileira das
Indústrias de Calçados (Abicalçados).

O equilíbrio da receita obtida com
as exportações de calçados é resulta-
do da estratégia, adotada pelos fabri-
cantes, de imprimir mais agressivida-
de nas operações externas, buscando
novos mercados e nichos de maior va-
lor agregado, obtido com investimen-
to em marca própria e design. "A per-
da em 2006 seria muito alta não fosse
o trabalho que as empresas vêm de-
senvolvendo de valorizar a marca,
exportar marca própria e pequenos
volumes com qualidade e alto valor

agregado", diz Ivanio Batista, diretor
da Abicalçados. O Brasil é o quarto
maior exportador mundial de calça-
dos e o terceiro maior produtor, com
fabricação estimada de 720 milhões
de pares em 2006.

Batista observa que por muitos
anos os exportadores brasileiros se
acomodaram ante o fornecimento
aparentemente garantido para os
Estados Unidos, que chegaram a
absorver até 80% das vendas externas
de calçados do Brasil. Com a entrada
agressiva da China no mercado inter-
nacional, com uma produção de cerca
de 9 bilhões de pares anuais e preços
muito baixos, boa parte dos compra-

Receita estável
Com produtos de maior valor
agregado, fabricantes brasileiros
enfrentam os chineses,
conquistam novos nichos
de mercado e mantêm
faturamento com exportações
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dores americanos trocou o Brasil pelo
país asiático. Mas em pouco mais de
cinco anos uma parcela expressiva de
exportadores brasileiros reagiu, con-
quistando com a nova estratégia ou-
tros mercados na América Latina, na
Europa e no Japão.

Novos clientes. O Chile, por exemplo,
que até cinco anos atrás não comprava
sapato brasileiro, hoje é um dos merca-
dos mais promissores da América La-
tina porque seus consumidores podem
e se dispõem a pagar um preço maior
por um calçado melhor. Em 2006, o
Chile importou do Brasil 2,7 milhões de
pares a um preço médio de US$ 11,8 o

par, resultando em uma receita de US$
31,9 milhões. Já a Venezuela comprou
um volume duas vezes e meia superior
- 6,7 milhões de pares -, mas por um
preço médio de US$ 5, o que rendeu
uma receita quase igual, de US$ 33,5
milhões. Outro país estratégico é o
Japão, que adquiriu em 2006 apenas
843 mil pares de sapatos do Brasil, mas
por um preço médio de US$ 8,84, totali-
zando US$ 7,4 milhões. Mesmo para os
Estados Unidos, responsáveis hoje por
46% das exportações de calçados brasi-
leiros, as vendas passaram a seguir o
novo modelo de pequenos volumes,
maior qualidade, coleções que se reno-
vam a cada estação e preço mais alto.

De acordo com Wayner Machado,
presidente do Sindicato da Indústria de
Curtimento de Couros e Peles no
Estado de São Paulo (Sindicouro),
coordenador do Comitê da Cadeia Pro-
dutiva do Couro e do Calçado da Fiesp
e diretor regional da Fiesp de Franca,
as empresas calçadistas que reagiram
às adversidades enfrentadas pelo seg-
mento, com investimentos em tecnolo-
gia, qualidade, design e recursos hu-
manos, mudando as características de
seu produto, hoje são competitivas e
têm projetos de crescimento. "Além de
conforto e segurança, calçado é tam-
bém estilo e moda. As que fizeram es-
sa leitura, mudando de dentro para fo-
ra, estão hoje muito bem. Aquelas que
não souberam fazer isso ficaram pelo
caminho", diz Machado. Segundo ele,
no primeiro semestre deste ano será
inaugurado um centro de tecnologia e
design do setor coureiro e calçadista
da Fiesp em Franca para atender às
empresas com serviços de formação
profissional e de gestão.

Para Jorge Donadeli, presidente
do Sindicato da Indústria de Calçados
de Franca (Sindifranca), com a nova
estratégia de exportação os fabrican-
tes de Franca devem se tornar herdei-
ros dos italianos em seus mercados
tradicionais de calçados masculinos
de alta qualidade. O pólo de Franca
(SP) foi um dos mais baqueados em
2006. Sua produção caiu 11,65%, para
24,65 milhões de pares, e as exporta-
ções recuaram 23,3% em unidades e
14,45% em valor. "Sem perspectiva de
apoio do governo, é prudente que as
empresas diminuam suas produções
e valorizem seus produtos, seja no
mercado interno, seja na exporta-
ção", diz Donadeli.

No mercado interno, os artigos que
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VERARDI, DA UMBRO DO BRASIL:
empresa deve faturar 20% mais em

2007, graças ao mercado interno

deixaram de ser exportados engrossa-
ram a oferta, o que, somado à concor-
rência dos sapatos chineses e à falta de
elasticidade do mercado por conta do
baixo poder aquisitivo, derrubou os
preços, contribuindo para a queda de
receita das empresas. O consumo do-
méstico está estagnado, há vários anos,
em 2,8 a 3 pares por habitante/ano,
enquanto na Argentina, por exemplo,
chega a 5 pares.

Vitrine. A força e a versatilidade do
setor coureiro-calçadista puderam ser
observadas durante a 34a edição da
Couromoda, realizada entre 15 e 18 de
janeiro em São Paulo, em que foram
expostas 3 mil marcas de 1.200 empre-
sas, responsáveis por 90% da produção
brasileira de calçados e artigos de
couro, por cerca de 60 mil visitantes
profissionais, entre os quais importa-
dores de mais de 60 países. Esses com-
pradores fizeram pedidos estimados

em R$ 5 bilhões para entregas imedia-
tas e nos 90 dias posteriores à feira.

Um exemplo de bom desempenho
é a Via Uno, fabricante de calçados fe-
mininos criada há 15 anos em Novo
Hamburgo (RS), que começou a expor-
tar há nove anos e já vende 50% de sua
produção, de 8 milhões de pares
anuais, para 94 países, sempre com
marca própria. A estratégia da empresa
para valorizar a marca inclui a instala-
ção de lojas exclusivas por meio de
franquias. Já tem 100 lojas franqueadas

em 15 países. "Esse canal de distribui-
ção reforça o relacionamento com o
consumidor. Com isso, é muito mais
fácil posicionar a marca", diz Alexandre
Sá, gerente de franquias da empresa.

A Kildare, também de Novo Ham-
burgo (RS), exporta entre 15% e 20% da
produção, basicamente para a América
do Sul. Mas é no mercado interno que
briga com os chineses, apostando na
diferenciação de produtos, na agilidade
na criação de novas modelagens e no
acompanhamento freqüente na reposi-
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cão dos estoques dos lojistas. "Essa
prestação de serviço nos diferencia da
concorrência chinesa", diz Mareio Lin-
den, gerente comercial da empresa.

Já as sandálias Havaianas, da São
Paulo Alpargatas, criadas em 1962,
contam com a força da marca e da qua-
lidade para se distinguir das similares
chinesas no mercado interno e exter-
no. As exportações, para 79 países,
ainda são pequenas e disputadas como
acessório de moda por consumidores
de alto poder aquisitivo - da produção

prevista de 162 milhões de pares em
2006, apenas cerca de 17 milhões fo-
ram vendidos no mercado internacio-
nal. Mas, como explica Carla Schmitz-
berger, diretora da unidade de negó-
cios sandálias da Alpargatas, o merca-
do interno tem pequeno potencial de
crescimento, já que 733 pessoas em
cada 1.000 brasileiros compram uma
Havaiana por ano. Por isso, a estratégia
agora é buscar ampliar o mercado ex-
terno. No segundo semestre deste ano,
a Alpargatas vai inaugurar uma opera-

HAVAIANAS: operação própria nos
Estados Unidos para fortalecer a
estratégia de crescimento no exterior

cão própria de venda das sandálias nos
Estados Unidos, com distribuição, mar-
keting e importação do Brasil.

Fabricação em alta escala, desde o
PVC até o produto final, marketing
agressivo, qualidade e design dos pro-
dutos e logística de distribuição nacional
são as armas da Grendene para sair na
frente da concorrência, da qual estão
descartados os chineses, que não fabri-
cam produtos similares. De janeiro a se-
tembro de 2006, a empresa vendeu 90
milhões de pares, uma queda de 2,4%
em relação a igual período de 2005 devi-
do ao encolhimento do mercado domés-
tico. Já as exportações cresceram 17,7%
no período, chegando a 23 milhões de
pares, cujo valor atingiu 14% do fatura-
mento total da empresa, segundo Doris
Wilhelm, diretora de relações com
investidores da Grendene.

Vilson Hermes, presidente do grupo
Dass, que trabalha com marcas esporti-
vas nacionais e internacionais de calça-
dos, roupas e acessórios, diz não ter me-
do da China, e sim do câmbio valorizado
que influencia os custos de produção. A
estratégia do grupo, que exportou US$
35 milhões em 2006 (15% de seu fatura-
mento), baseia-se na gestão de marcas e
da cadeia, o que lhe dá condições de
desenvolver, produzir e entregar de
forma rápida, antecipando tendências. A
Umbro do Brasil comercializa no País
95% de sua produção - de mais de l
milhão de pares, a maior parte de calca-
dos próprios para a prática do futebol.
Este ano, graças às vendas internas,
deve faturar R$ 120 milhões, 20% mais
que no ano passado, segundo Paulo
César Verardi, diretor da empresa.
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