
Os vários idiomas da Piccadilly 
Dólar barato é um problema, mas a empresa gaúcha compensa o prejuízo vendendo 
para países com outras moedas 
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GRINGS, DIRETOR: “Não estávamos dando conta das encomendas do Exterior” 

 
 

NOS ÚLTIMOS ANOS DUAS teses ganharam força no setor calçadista. A primeira delas pregava a 
transferência da produção dos Estados do Sul e do Sudeste para o Nordeste, como forma de 
reduzir os custos. Também se dizia que o calçado brasileiro só teria chance de ganhar espaço no 
Exterior se fosse vendido como uma simples commodity, estampando a marca do cliente. Pois a 
direção da Piccadilly, fabricante de calçados femininos cujas receitas somaram R$ 200 milhões em 
2007, ignorou essa espécie de “mantra empresarial” e seguiu um caminho próprio. A começar pela 
concentração das operações no Rio Grande do Sul. Na semana passada, a companhia inaugurou 
sua terceira fábrica no Estado. Situada em Teutônia, a unidade foi comprada do Grupo Raichert 
por R$ 8,5 milhões. Com isso, será possível expandir em 40% a produção total, para 70 mil pares 
por dia. “Não estávamos dando conta das encomendas de clientes daqui e do Exterior”, conta 
Paulo Grings, diretor comercial e sócio da Calçados Piccadilly. O aumento da demanda é resultado 
direto do gigantesco esforço de vendas no Exterior que a companhia vem fazendo nos últimos três 
anos. Com isso, espera atenuar o impacto da valorização do real. Em vez de engrossar a fila das 
“viúvas do câmbio”, a Piccadilly intensificou suas ações nos 80 países onde opera. Assim, procura 
refúgio do dólar em mercados nos quais as moedas não estejam tão desvalorizadas. Para isso, 
ampliou a verba de marketing, renegociou a comissão dos importadores e apostou em 
distribuidores exclusivos. 

Mais: Grings reforçou a presença da Piccadilly nas principais feiras de calçados e 
acessórios. Em setembro, por exemplo, ele embarca para um périplo por Alemanha, Itália e 
Rússia. Até dezembro, o roteiro de viagens internacionais deverá incluir Argentina, Bolívia, Cuba, 
Grécia, EUA, Hong Kong, República Tcheca, Costa Rica e Inglaterra. “No período janeiro-junho, 
nossa receita cresceu 20%, puxada principalmente pelos clientes externos”, diz ele. No front 
interno, incapaz de concorrer em volume de produção, a empresa reforçou sua presença junto às 
consumidoras das classes B e C, público-alvo das peças que custam entre US$ 7 e US$ 21. A 
flexibilidade é vital. Em vez de atuar apenas com duas coleções anuais (primavera-verão e 
outono-inverno), a marca gaúcha aderiu ao conceito fast-fashion, que prevê diversos 
lançamentos durante a estação. Na última Francal, feira realizada em agosto em São Paulo, 
foram apresentadas 43 novas linhas de sandálias e sapatos. 



 

COMUNICAÇÃO POLIGLOTA: para atingir consumidores de outros mercados, a Piccadilly 
reforçou o marketing no Exterior 

Além disso, a empresa procurou associar o nome a atributos como inovação, conforto e design. A 
mensagem foi passada por meio de anúncios em outdoors e revistas de moda. “Enquanto os 
chineses vendem preço e grandes volumes, nós apostamos em diferenciais e no contato mais 
estreito com as consumidoras”, completa. Os calçados da marca vêm com dispositivos como 
palmilhas que absorvem a umidade e evitam a proliferação de odores indesejáveis. E os solados 
são produzidos com materiais leves e antiderrapantes. Esses compostos são desenvolvidos pela 
parceira Muliani. Ela fica com boa parte dos R$ 5 milhões investidos anualmente pela Piccadilly em 
pesquisa e desenvolvimento. “Para ganhar escala global é preciso mais que preço e qualidade. É 
necessário inovar constantemente. E é isso que estamos fazendo”, define Grings. 
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