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As grifes internacionais que apostam no fast fashion (moda rápida) abriram uma oportunidade 
de negócio para as fabricantes brasileiras de calçados, que na última década perderam terreno 
para os chineses. Normalmente, essas grifes trabalham com volumes pequenos para garantir a 
exclusividade e ao mesmo tempo precisam de entregas rápidas para abastecer suas vitrines. 
Essa dupla de fatores não se encaixa no modelo de trabalho da maior parte das fábricas da 
China. 
 
Normalmente, os chineses exigem encomendas de grandes volumes e prazo de entrega maior. 
Para chegar aos Estados Unidos, por exemplo, os produtos demoram cerca de um mês, de 
navio. Saindo do Brasil, o tempo de viagem cai pela metade. Além disso, os brasileiros aceitam 
trabalhar com pequenas quantidades. "Em produtos de maior valor agregado, a margem de 
lucro é mais alta, o que torna viável a negociação de um contrato pequeno", explica Ricardo 
Wirth, vice-presidente da Abicalçados (Associação da Indústria Brasileira de Calçados). Além 
disso, em tempos de moda rápida, uma entrega atrasada pode comprometer as vendas do 
varejista. "Ninguém quer comprar sapato de inverno quando já está fazendo calor. Vira peça 
de liquidação", complementa Wirth. 
 
Além disso, algumas empresas que começaram apenas como fabricantes estão conseguindo 
ampliar o leque de atuação e conquistando a licença da marca, o que lhes dá o direito de 
comercializar, distribuir e até participar da criação do sapato. Uma das empresas que se 
encaixa nesta situação é a gaúcha Aniger, que entrou no mercado somente em 1991 e já 
produz por dia 17 mil pares de calçados para três marcas internacionais: a americana Nike, a 
inglesa Clarks e a holandesa Miezko. 
 
Em 2007, a Aniger ganhou a licença de operação da Miezko, de propriedade de um grupo de 
investidores da Holanda. Com isso, passou a responder também pelas áreas comercial, de 
distribuição e divulgação, além da fabricação e criação dos sapatos da marca. "Normalmente, 
as grifes são parceiras com contratos de longa duração, o que nos dá maior estabilidade", diz 
Alan Ermel, diretor da Aniger, que também já fabricou para grifes como Banana Republic, Cole 
Han e Nine West. Atualmente, a Aniger produz 500,pares por dia para a Miezko, sendo que 
cerca de70% deste total vai para outros países. No Brasil, os calçados da marca holandesa são 
comercializados entre R$ 250 e R$500. 
 
Para a marca inglesa Clarks, a empresa gaúcha produz 9 mil pares por dia, todos para 
exportação. Até pelo volume, os calçados da Clarks fabricados aqui são em sua maioria os 
modelos populares da grife. Porém, nos últimos dois anos está havendo uma demanda maior 
pelos modelos mais sofisticados. "Antes 90% da nossa produção era de sapatos populares. 
Hoje, esse percentual é 40% e os outros 60% são sapatos com maior valor agregado. A 
tendência é que 90% da nossa produção seja voltada para os modelos mais raros", explica 
Leandro Winter, gerente de negócios da Aniger. 
 
Pertencente à família Ermel, a Aniger possui uma fábrica no Ceará, onde também produz os 
ténis Nike. São 7 mil pares por dia, sendo que 80% é vendido no mercado doméstico e 20% 
na Argentina e Uruguai. O próximo passo da Aniger é investir em sua marca própria Okean, 
criada em meados do ano passado. "Queremos ampliar nossa linha que hoje é focada em 
sandálias e chinelos de borracha. São 3 mil pares por dia", explica Alan Ermel, filho do dono da 
Aniger. 
 
A Vulcabras também começou como fabricante dos tênis Reebok e agora possui a licença de 
operação, que nesse caso inclui o desenvolvimento de produtos. "Conseguimos ser mais agéis 
e atender melhor as demandas locais em comparação aos chineses. A reposição no varejo dos 
tênis importa dos é demorada por questões logísticas", diz Milton Cardoso, diretor 
superintendente da Vulcabras. 
 
Outra empresa brasileira conquistou a licença de grifes é a Paquetá. Segundo o Valor apurou, 
há cerca de dois meses a empresa, que até então era uma mera fabricante, agora responde 



também pela comercialização, distribuição e marketing de marcas como Nine West e Hugo 
Boss. Até o fechamento desta edição, a companhia não havia respondido às solicitações de 
entrevista do Valor. 
 
Além das grandes fabricantes, há empresas menores neste mercado. A Cristófoli, por exemplo, 
produz por mês cerca de 3 mil pares de sapatos femininos para a espanhola Zara. 
"Trabalhamos com a Zara antes mesmo de ela vir para o Brasil. Os calçados feitos aqui vão 
para as lojas da Argentina, Uruguai, Chile e Brasil", afirma Nelson Cristófoli, diretor 
administrativo da empresa que leva seu sobrenome e cuja fábrica fica em Novo Hamburgo, no 
Rio Grande do Sul. 
 
Com unidade fabril no sul do país e uma produção anual de 4 milhões de pares, a GVD tem em 
seu portfólio as grifes internacionais Minelli, Sanmarina e JB Martin (França), River Island e 
Faith Dune (Inglaterra), Kenneth Cole (EUA), Aldo e Sterling (Canadá), segundo o diretor 
comercial da GVD, Wagner Kirsch.  
 
Em atividade há 60 anos, a Calçados Wirth também aposta fortemente nas marcas 
internacionais. Cerca de 90% dos 2,5 milhões de sapatos feitos pela Wirth são destinados a 48 
grifes de fora do Brasil. 
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