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Conhecida como fabricante de tênis, bolas, luvas e acessórios para prática de futebol de salão, ou 
futsal, a Dal Ponte decidiu ir além dos ginásios cobertos e disputar mercado também nos 
gramados com marcas como Adidas, Nike e Reebok. A ampliação do portfólio com produtos para 
futebol de campo será oficializada a partir de 15 de março, com uma campanha publicitária que 
inclui "out-doors", revistas especializadas, anúncios no metrô, transmissões de jogos pelo rádio e 
mobiliário urbano. O trabalho começará pelo Rio de Janeiro, depois irá para São Paulo e outras 
capitais brasileiras, de olho na "maior visibilidade" do esporte praticado nos grandes estádios, diz 
o presidente executivo Rogério Vargas.   
 
A nova estratégia comercial, que também engloba o início da produção e comercialização de tênis 
para corridas, coincide com a reestruturação operacional, a profissionalização da gestão e a 
preparação para abertura de capital da empresa fundada há 26 anos na cidade gaúcha de 
Veranópolis, a 170 quilômetros de Porto Alegre. O plano de Vargas é realizar a oferta pública de 
ações ou a venda de participação para um fundo de "private equity" em dois anos, depois de 
consolidado o novo modelo de governança corporativa.   
 
Agora o objetivo é "ampliar o alcance da marca para um esporte análogo mas sem abandonar o 
futebol de salão", explica o executivo de 42 anos, contratado no fim de 2005 como diretor de 
mercado. De acordo com ele, as linhas para futebol de campo e corrida já devem responder por 
20% da produção de 2008, estimada em 3 milhões de pares de tênis e chuteiras e 650 mil bolas, 
o que representa uma alta de 20% sobre o desempenho de 2006. Em cinco anos, quando os 
volumes mais do que dobrariam em relação aos atuais, a participação dos novos nichos deve 
alcançar 50% da produção.   
 
Segundo Vargas, embora futsal tenha um número bem maior de praticantes amadores no Brasil, 
mais pessoas apreciam o futebol de campo e são influenciadoras de consumo. Ele se baseia em 
um trabalho realizado em 2006 pelo canal SporTV com o instituto Ipsos, que mostrou que 81% da 
população, entre homens e mulheres, acompanham os jogos nos gramados brasileiros. Essa fatia 
é de apenas 5% no caso do futebol de salão.   
 
Com a diversificação dos negócios, a empresa de 1,2 mil funcionários já começou a reorganizar a 
distribuição dos patrocínios, a começar pelo encerramento, no fim do ano passado, do contrato 
mantido desde 2001 com a seleção brasileira de futsal. Ela segue com a marca estampada no 
centro das quadras durante os jogos da liga nacional e patrocina os times do Carlos Barbosa (RS), 
Joinville (SC) e Teresópolis (RJ), além de jogadores da seleção como Rogério, Mithyue, Leco e 
Leandrinho.   
 
Para a estréia no futebol de campo, a Dal Ponte já fechou contrato com os jogadores Valdívia 
(Palmeiras), Kléberson (Flamengo) e Fábio (Cruzeiro), que vão participar da campanha de 
lançamento da nova linha de produtos, adiantou Vargas. Outros estão em negociação, mas ele 
não revela os nomes, e em mais dois ou três anos a empresa poderá começar a patrocinar clubes 
no segmento.   
 
Antes de expandir os nichos de operação, a fabricante também tratou de enfrentar a 
"popularização excessiva" da marca verificada nos últimos anos. Conforme o presidente, os canais 
de distribuição foram selecionados de acordo com o posicionamento desejado e investimentos em 
tecnologia e design permitiram uma elevação de 20% a 22% nos preços médios de 2005 a 2007, 
com uma queda de produção física de 2,8%. "Aumentamos nossa rentabilidade", explica o 
executivo.   
 
As exportações, que chegaram a representar 14% do faturamento (os valores não são revelados) 
em 2004, mas caíram para 7% no ano passado devido, em especial à valorização do real. Houve 



concentração dos embarques para mercados onde o futsal é mais forte, como Itália, Espanha, 
Portugal, Japão e Paraguai. "Antes vendíamos para mais de 28 países", disse Vargas. Nos 
próximos cinco anos a meta é que o mercado externo volte a absorver em torno de 15% das 
vendas, mas o modelo de produção deve mudar. Seria contratada produção local (terceirização ou 
licenciamento), como já acontece com artigos de vestuário no Japão.   
 
Os preparativos para a abertura de capital da Dal Ponte começaram em 2007, quando os irmãos 
Leonildo (até então presidente), Élio e Lídio Dal Ponte, diretores, transferiram o comando 
executivo para Rogério Vargas e dois outros profissionais. Os fundadores criaram uma holding 
familiar e constituíram um conselho de administração, formado hoje por Leonildo, Élio e mais três 
integrantes externos.   
 
A mudança incluiu também a criação de unidades de negócios especializadas e independentes. A 
principal é a Dal Ponte Materiais Esportivos, que ficou responsável pelas marcas, pela estratégia 
comercial e de marketing e pelo desenvolvimento de produtos. Ela ou a própria holding deverá 
abrir o capital, diz Vargas.   
 
A Dal Ponte Logística concentrou as plantas industriais de Veranópolis (RS) e Santo Antônio de 
Jesus (BA). A unidade do Rio Grande do Sul especializou-se na fabricação de bolas, enquanto na 
Bahia estão as demais linhas. Parte da produção também é adquirida de fornecedores na China, 
Paquistão e Taiwan. No caso dos calçados, o montante produzido fora do Brasil chega a 15% e 
destina-se em grande parte para o mercado externo.   
 
A reestruturação criou ainda as unidades de Varejo e Calçados, ambas sem prazo para entrar em 
atividade. A primeira poderá operar com lojas próprias ou se dedicar à implantação de uma rede 
de franquias para os produtos da empresa, explica Vargas. Com a Dal Ponte Calçados, o plano é 
iniciar a produção de calçados de moda, não esportivos.   
 
Segundo o presidente executivo, neste ano também começaram a ser utilizados softwares de 
gestão SAP para integrar todas as áreas da empresa e o próximo passo será a contratação de 
uma auditoria externa.   
 
"Estamos preparando o grupo para ser mais rentável e para crescer com a injeção de capital via 
abertura em Bolsa ou associação com um fundo de 'private equity'", afirma.   
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