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O ano começou de forma complicada para o executivo gaú-
cho Ângelo Daros. Responsável pela operação americana
da Grendene e radicado nos Estados Unidos desde 1994,
Daros foi convocado pelo Wal-Mart para uma reunião so-
bre sustentabilidade que juntou em uma mesma sala, na
sede do varejista, em Bentoville (Arkansas), os principais
fornecedores mundiais da rede. O Wal-Mart queria suges-
tões para reduzir o uso do PVC nos produtos que comercia-
liza. Daros viu-se numa situação delicada, já que o PVC é a
principal matéria-prima da Grendene, a maior fabricante
de calçados de plástico do mundo. O exercício proposto
aos participantes da reunião faz parte de uma iniciativa
do Wal-Mart, lançada em outubro de 2005, que consiste
em reduzir os danos que suas operações causam ao meio
ambiente. Um dos aspectos-chave desse processo é o de re-
pensar o tipo de produto exposto em suas prateleiras, evi-
tando os que sejam considerados prejudiciais ao planeta.

O risco para os fornecedores que não se adequa-
rem às novas diretrizes não é apenas perder o Wal-Mart
corno cliente - o que, por si só, pode representar um tre-
mendo baque no volume de vendas. Outros tantos contra-
tos acabam também sendo postos em jogo, uma vez que
as propostas de sustentabilidade da maior rede mundial
de varejo são rapidamente encampadas por suas concor-
rentes. A determinação de reduzir a venda de produtos
com PVC, por exemplo, já foi adotada por outros grandes
varejistas americanos, como as redes Target c Kmart,
além de europeus, corno a britânica Marks & Spcncer.

Assim que deixou o encontro no Wal-Mart, Ân-
gelo Daros enviou uma mensagem para os diretores da
Grendene no Brasil. A empresa precisava se posicionar a
respeito da polêmica envolvendo o PVC. Outros clientes
importantes também já falavam no assunto. Distribui-
dores na Alemanha, na Dinamarca e na Hungria solici-
tavam certificados de qualidade e de reciclabilidade do
plástico utilizado nos calçados da empresa, que levam as
marcas Melissa, Rider, Grendha e Ipanema Giscle Bündchen.

A resistência ao uso do PVC vem crescendo nos úl-
timos anos, alimentada por campanhas de organizações
não-governarnentais preocupadas com sustentabilidade e
meio ambiente. O Greenpeace, por exemplo, chama o PVC
de "plástico veneno". Os principais vilões do material são as
substâncias tóxicas que seriam liberadas quando o PVC é
queimado ou se decompõe cm aterros sanitários. Esse tipo de
plástico também pode conter chumbo e outros metais pesa-
dos em sua formulação. Utilizados como estabilizantes, esses
componentes químicos podem causar problemas de saúde,
especialmente em crianças que colocam os produtos na boca.

A posição do Greenpeace cm relação ao PVC é radi-
cal: deve ser eliminado por completo. O Wal-Mart c mais
pragmático. Todo PVC que não puder ser substituido deve
ser livre de chumbo e de metais pesados. O material utili-

zado pela Grendene já não
tein esses componentes
desde 1996. Então, por que
o susto com a determina-
ção feita pelo Wal-Mart?
"Quem se cala permite que
os outros falem por ele", diz
Francisco Schmitt, diretor
de relações com investido-
res da Grendene. "E está-
vamos calados em relação
ao PVC." Schmití chegou à
companhia há pouco mais
de um ano, em setembro de
2007, c um de seus desa-
fios é a comunicação com o
mercado. "Vim para ajudar
a redesenhar a estratégia
de comunicação da Gren-
dene com seus diferentes
públicos", afirma Schmitt.
"Falar sobre o que faz não
está no sangue da empresa."

Rudimar Dall'Onder,
diretor industrial e comer-
cial da Grendene, revela
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certo orgulho dessa postura. "Não fazemos as coisas para
sair falando sobre elas", afirma. "Até então, comunicar ou
não o que temos de correto nos parecia irrelevante." Dife-
rentemente de Schmitt, Dall'Onder está na Grendene há
muito tempo. Em 2008, completou 30 anos de casa. Enge-
nheiro mecânico, Dall'0nder é um homem de poucas pala-
vras, assim como o restante do grupo de executivos. Már-
cius Dal Bó. gerente de marketing, também fez carreira na
Grendene, onde está desde 1979. Geraldo Nícolao, gerente
de suprimentos, chegou à empresa dois anos depois, em
1981. Paulo Pedó Filho, gerente-geral da divisão Melissa,
começou na empresa em 1992, mas seu relacionamento com
a Grendene é mais longo, já que seu pai trabalhou na com-
panhia do início da carreira até se aposentar. A composição
do corpo executivo ajuda a entender a postura discreta da
Grendene, muitas vezes tomada como pouco transparente.

A tendência ao isolamento é estimulada pela locali-
zação da empresa, na cidade gaúcha de Farroupilha, a 120
quilômetros da capital do estado, Porto Alegre. E também
pelas tradições arraigadas desta antiga colônia de imigran-
tes italianos que sobreviviam da lavoura e da confecção arte-
sanal de calçados. Mesmo abrigando mais de 3 mil empresas
de todos os portes, a cidade de 60 mil habitantes ainda vive
como nos tempos do povoado fundado em 1875. As pessoas
almoçam em casa e os restaurantes só abrem para o jantar.

DESIGN LEVADO A SÉRIO
Não surpreende, portanto, que o único executivo a

destoar do perfil seja Edson Matsuo, conhecido na empre-
sa como Banzai. Filho de japoneses, esse paranaense de
Maringá dirige o departamento de pesquisa e desenvolvi-
mento. Está na Grendene desde 1984, onde começou como
consultor. Na época, morava em São Paulo, onde tinha um
escritório de design. Passava três dias da semana em Far-
roupilha, para onde não se mudou até hoje. Agitado e fa-
lante, Matsuo vive em Porto Alegre com a mulher e os dois
filhos. Todas as manhãs percorre de moto a sinuosa estra-
da que separa as duas cidades. Quando chegou à empresa,
sua tarefa era pesquisar novos usos para o plástico. Criou
boneca, bicicleta, potes para armazenar comida, relógio
e também a tira do primeiro Rider. O conceito do chinelo,
desenvolvido em 1985 para uso após o esporte, foi um su-
cesso tão grande que acabou selando o destino da Grende-
ne. No ano seguinte, a empresa abandonou os outros pro-
jetos e se dedicou exclusivamente à produção de calçados.

O departamento de pesquisa e desenvolvimento, que
Matsuo passou a dirigir em tempo integral em 1986, teve
papel fundamental no desenho da nova Grendene. "Coloca-
mos o design a serviço da eficiência", afirma Matsuo, Ele diz
que os designers trabalham lado a lado com os departamen-
tos industrial e de suprimentos para reduzir a quantidade
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de material empregada em cada par de sapato. "Fomos em
busca da sustentabilidade por instinto", afirma. Para o ge-
rente de suprimentos, Geraldo Nicolao, esseinstinío sempre
foi guiado por uma visão de necessidade. "Há uma semea-
dura de escassez que nos impulsiona a examinar oportuni-
dades de cortes de custo de maneira constante", diz Nicolao.

Ter consciência da própria identidade é uma coisa
relativamente nova para uma equipe acostumada a tocar de
ouvido. Ela é um dos primeiros resultados de um projeto de
consultoria que está em curso desde março de 2008.0 relato
de Ângelo Daros sobre a preocupação do Wal-Mart com sus-
tentabilidade acendeu uma luz amarela na cúpula da Gren-
dcne, que procurou o consultor Aerton Paiva. Ex-executivo
do setor financeiro, Paiva é sócio da Apel, uma consultoria de
gestão especializada em desenvolvimento sustentável. "Uma
empresa sustentável deve mirar a eficiência tanto no aspec-
to econômico quanto no social e no ambiental. E a Grendene
já fazia isso", afirma Paiva. O que faltava, então? Segundo o
diagnóstico elaborado pela Apel, a Grendene necessitava de
uma coordenação estratégica e de um posicionamento cla-
ro em relação ao uso do PVC, sua principal matéria-prima.

Em sua jornada para fazer mais com menos, a Gren-
dene acabou se antecipando às exigências dos ativistas e das
grandes redes de varejo. Em 1993, construiu uma fábrica em
Sobral, no Ceará, que pode ser considerada modelo. As au-
ditorias ambientais realizadas por empresas que licenciam

NA PRANCHETA

Sandálias Melissa

decoram sala de reunião

em Farroupilha (RS).

Acima, equipe de criação

pesquisa tendências

de moda para iodad-

as Unhas da Grendene

suas marcas - como a Disney e o próprio Wal-Mart - atestam
anualmente a seriedade do compromisso de ter uma produ-
ção li mpa. O chumbo c outros metais pesados foram substi-
tuídos por estabilizantes minerais à base de cálcio-zinco, que
não causam danos ao meio ambiente ou à saúde. Todos os resí-
duos produzidos pelas plantas industríais (são três no estado
do Ceará e uma na Bahia) são reciclados. Parte desse material
é misturada ao PVC virgem para produzir itens corno as so-
las dos chinelos Rider. O PVC virgem, de fabricação própria,
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também é 100% reciclável e há um esforço para eliminar dos
calçados outros materiais, como metais e tecidos, e assim faci-
litar a reciclagem. Os calçados passam ainda por testes labora-
toriais periódicos e os laudos ficam à disposição dos clientes.

Não ha diferença entre os processos industriais
envolvidos na fabricação dos produtos destinados à ex-
portação e dos que vão para o mercado interno. Isso acon-
tece, segundo Geraldo Nicolao, por uma razão bastante

prática. "Não dá para ter dois olhares diferentes numa
mesma fábrica, O que faz sentido para um produto tem de
fazer para todos os outros." Essa visão pragmática con-
tribuiu para que o veredicto da Apel, após dois meses de
investigação, tenha sido favorável à empresa. Avaliadas
segundo as principais referências internacionais, as fábri-
cas da Grendene receberam quase a nota máxima (9,47).

Mas os conceitos por trás desses procedimen-
tos não estavam disseminados em todas as áreas da em-
presa, ã exceção das equipes de suprimentos, pesquisa
e desenvolvimento e, em parte, pela divisão Melissa. O
consultor Aerton Paiva foi taxativo em seu diagnóstico:
"Somos, logo, podemos parecer," A empresa criou, então,
um comitê de sustentabilidade, envolvendo os gestores dos
principais departamentos, e montou um planejamento
estratégico de cinco anos - atualmente em fase de conclu-
são. Essas ações devem aproximar os olhos do mercado
para as iniciativas inovadoras de uma empresa ousada,
que se pauta pela democratização do acesso ao design.

Abrigado num prédio de três andares na sede, em
Farroupilha, um time de gente jovem, bem formada e ante-
nada nas principais tendências de moda e comportamento
trabalha para criar calçados que vão além do utilitário. O de-
partamento de pesquisa tem HO funcionários que se dedi-
cam a construir objetos de desejo. Para isso, se disfarçam de
vendedores em lojas de calçados em todas as regiões do Bra-
sil e batem perna em shoppings e praias. "Mais do que sapa-
tos, fabricamos sonhos", diz Paulo Pedó Filho, gerente-geral
da divisão Melissa. A linha de calçados fashion, dirigida a
garotas e jovens de médio e alto poder aquisitivo, funciona
como uma espécie de laboratório para o resto da empresa. Os
sapatos e as sandálias com a marca Melissa são produzidos
em volume menor do que os de outras linhas, como Grendha
ou Rider, voltadas ao consumidor de baixa renda. Com pre-
ços unitários maiores e escala concentrada, a linha Melissa
abre espaço para a experimentação. "É o lugar onde pode-
mos arriscar e, conseqüentemente, errar mais", diz Matsuo.
Foi com a Melissa que começaram as curadorias de design
realizadas por grandes nomes da moda, como os estilistas
internacionais Jean Paul Gaultier, Thierry Mugler e Vivien-
ne Westwood, que desenharam produtos para a empresa.

As linhas de calçados maís populares se beneficiam
de inovações produzidas com esse tipo de parceria. A mais
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recente foi firmada com a arquiteta de vanguarda Zaha Ha-
did. Por convenção, profissionais como a iraquiana Zaha se
concentram em criar produtos e serviços para consumido-
res de altíssimo poder aquisitivo, que representam, no má-
ximo, 10% da população mundial. Mas e os outros 90%?
"São os sem-desígn", diz Fernando Mascaro, arquiteto,
especialista em design sustentável e que já prestou consul-
toria para a Grendene. Foi ele quem, em 2002, apresentou a
empresa para a O2 France, agência francesa que desenvol-
ve estratégias de negócios para satisfazer necessidades de
consumo utilizando menos recursos. "Mais do que o desen-
volvimento tecnológico e o aprimoramento dos processos
fabris, era fundamental revolucionar a forma de pensar o
design", diz Mascaro. "Design é sustentável ou não é design."

O universo do plástico é, para os leigos, tão com-
plexo quanto uma fórmula de química orgânica para um
colegial. Um consumidor comum não consegue diferen-

ciar um produto feito com PVC de outro produzido com
PET. O que dizer, então, de um PVC que contenha metais
pesados e outro que seja livre deles? Mas o fato é que não
foram comprovadas cientificamente as acusações de que
o PVC é cancerígeno e provoca redução na capacidade
de reprodução humana. Essa foi uma das questões con-
troversas que levaram Patrick Moore, co-fundador do
Greenpeaee, a deixar a organização. Moore discordou
da postura adotada pela entidade em relação ao PVC.
"Não há comprovação científica de que esse tipo de plás-
tico seja efetivamente prejudicial à saúde", disse Moore.

Há também a discussão sobre a dependência em
relação ao petróleo. O eteno, um subproduto do combus-
tível fóssil, responde por 43% da formulação do PVC. Mi-
guel Bahiense, diretor-executivo do Instituto do PVC, en-
tidade que representa os fabricantes do material, afirma
que o plástico é responsável por apenas 4% do consumo de
petróleo do mundo. Outro argumento de defesa apresen-
tado por Bahiense é que a transformação do petróleo ern
plástico acaba ajudando a fixar as moléculas de carbono
contidas no combustível, no lugar de lançá-las na atmos-
fera - que é o que ocorre com os automóveis. E há, ainda, a
dificuldade de encontrar um substituto, Os bioplásticos,
vistos como alternativa viável para varrer do mercado
o plástico de petróleo, ainda não provaram seus benefí-
cios por completo. Isso porque são fabricados com insu-
mos destinados à alimentação, como soja e milho, e por-
que suas condições de reciclagem ainda não estão claras.

OBSTÁCULOS A VENCER
Para a Grendene, adotar um posicionamento mais

claro, ainda que crucial, não é o suficiente. A companhia sabe
disso e passou a investir também na educação do consumi-
dor. A primeira iniciativa que une esses dois pilares chegou
ao mercado em outubro, com o novo modelo de Melíssa cria-
do pelos irmãos Fernando e Humberto Campana, designers
brasileiros consagrados internacionalmente. A reciclabili-
dade da sandália recebe destaque e sua recepção pelo mer-
cado vai ajudar a moldar as futuras iniciativas da empresa
nesse sentido. Em todos os outros calçados fabricados pela
Grendene a informação de que se trata de produto reciclá-
vel não é clara. O símbolo estampado nas caixas dá a enten-
der que a embalagem é, sim, reciclável, mas o produto, não.

Mas experimente obter essa informação com um te-
lefonema para o SAC da empresa e a resposta estará na pon-
ta da língua da atendente. "Por serem feitos de PVC, todos
os nossos calçados são 100% recicláveis", diz a funcionária.
Questionada a respeito de postos de coleta específicos, infor-
ma que eles não existem, mas sugere uma alternativa. "Infe-
lizmente não temos postos de coleta de calçados usados para
reciclagem, mas se forem descartados em postos de coleta se-
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letiva comum, serão destinados a empresas especializadas
na reciclagem do material." A criação de um sistema próprio
de coleta dos calçados usados, conhecido como logística re-
versa, esbarra nos altos custos envolvidos em transportar
esses volumes entre os pontos-de-venda de todo o país e as
fábricas da empresa no Ceará, onde poderiam ser processa-
dos. O consultor Aerton Paiva, da Apel, afirma que o impacto
ambiental do transporte inviabi lizaria esse tipo de iniciativa.

Tão sérias quanto as questões relacionadas ao im-
pacto ambiental são as de governança corporativa na Gren-
dene. Uma série de equívocos cometidos nos primeiros anos
após a estréia da companhia no Novo Mercado da Bovespa,
em outubro de 2004, provocou rejeição dos investidores às
ações da companhia. Prejudicada pelos efeitos de uma valo-
rização cambial, a Grendene não conseguiu manter os 20%
de crescimento anual que apresentara nos três anos ante-
riores à abertura de capital. A equipe incumbida de gerir as
rei ações com investidores falhou ao comunicar as causas e
as implicações da queda nas vendas. O preço dos papéis des-
pencou, puxado pela percepção ruim da estrutura de gover-
nança. Alexandre Grendene Bartellê, seu principal acionista
e CEO, é vis to pelo mercado corno um gestor ausente. Apesar
de participar de uma reunião de cúpula em Farroupilha, às
terças-feiras, Grendene mora no Rio de Janeiro. É avesso
a entrevistas e resiste em participar de reuniões públicas
com investidores. A boa notícia para a empresa é que o tra-
balho da equipe de Francisco Schmitt, o diretor de relações
com investidores, tem sido bem avaliado pelos analistas.

Três profissio-
nais ouvidos por Época
NEGÓCIOS elogia-
ram a freqüência dos
contatos e as informa-
ções do relatório anual
divulgado em agosto.
Em linha com a estra-
tégia de reposiciona-
mento, o armário trazia
informações sobre os
processos de produ-
ção e os detalhes técni-
cos a respeito do PVC.

As questões de
governança corpora-
tiva, por enquanto, mo-
nopolizam a atenção

dos investidores. E o PVC? Os analistas que acompa-
nham de perto a Grendene ainda passam longe dessa
preocupação. "A polêmica envolvendo o PVC ainda não
entrou no nosso radar", afirma Marcelo Ferri, da equipe
de análise da Itaú Corretora. "Mas o fato de a Grendene
produzir o próprio PVC, contar com uma equipe de de-
sign única no setor e investir em inovações para tornar
seus sapatos mais leves deve tranqüilizar o mercado
quando essa preocupação chegar", diz Ferri. Pelo visto, o
novo posicionamento da Grendene vem em boa hora
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