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Com a incorporação das marcas Ortopé e Asics a um portfólio de 29 linhas, incluindo Diadora, 
Adidas, Dumond, Capodarte, Hugo Boss, Dillard's e Geox, a Calçados Paquetá, com sede em 
Sapiranga (RS) e 12 fábricas no Rio Grande do Sul, Bahia, Ceará e na Argentina, inicia 2009 
disposta a desafiar a crise e crescer pelo menos 10% em comparação com o ano passado. A 
projeção do diretor-presidente Adalberto José Leist vale para a produção física e o faturamento 
bruto, que alcançaram 16,7 milhões de pares e R$ 1,6 bilhão em 2008.  
 
Se for confirmada, a taxa de expansão de 10% na produção será igual à registrada no ano 
passado, quando a média alcançou 75 mil pares de calçados femininos e esportivos por dia. O 
crescimento da receita foi de 20% em 2008 em relação a 2007. "Mas neste ano o mercado 
está puxando os preços para baixo", disse o empresário, que foca as operações em calçados 
de alto valor agregado, com ênfase em desenvolvimento tecnológico e de design. Cerca de 
60% do faturamento do grupo vem de exportações, principalmente para Estados Unidos, 
Europa e América Latina.   
 
Afora a confiança em um melhor cenário para o setor no mercado interno já no segundo 
semestre deste ano e no mercado externo a partir de 2010, Leist sustenta o otimismo no 
lançamento das novas linhas. A primeira a chegar ao mercado, na Couromoda de janeiro, foi a 
Ortopé, tradicional marca de calçados infantis adquirida pela Paquetá em leilão judicial em 
agosto de 2007 por R$ 15 milhões. A ideia original era lançar os produtos fabricados na planta 
de Pentecostes (CE) no ano passado, mas o cronograma atrasou alguns meses em função de 
questões legais, de montagem da equipe e do planejamento mercadológico da marca, disse 
Leist.   
 
Conforme o empresário, o objetivo é conquistar, em 2009, 1,7% do mercado brasileiro de 
calçados infantis o que deve significar a venda de 1,7 milhão a 1,8 milhão de pares. O 
segmento é pulverizado, cresce cerca de 1% ao ano e até 2020 a meta é ampliar essa fatia 
para 4%, explicou. Os produtos também serão exportados, mas ainda não há data fixada para 
o início da operação. Além da Ortopé, o grupo detém, como marcas próprias, Dumond, 
Capodarte e Paquetá.   
 
A empresa também fechou contrato com a Asics depois de um ano e meio de negociações e 
vai começar a fabricar os tênis da marca japonesa em junho na unidade de Ipirá (BA). Os 
produtos serão entregues para a Asics Brasil, que fará a distribuição. Segundo Leist, até o fim 
do ano deverão ser produzidos 150 mil pares, mas em quatro ou cinco anos o volume deve 
chegar a 1 milhão de pares anuais, mais do que os 600 mil pares de produtos importados que 
a marca vende hoje no país.   
 
O modelo acertado com os japoneses é semelhante ao contrato com a Adidas e as outras 
marcas para quem a Paquetá produz sob homologação. Com a Diadora o acordo é diferente. 
Desde 1996 a empresa gaúcha é licenciada da marca italiana para desenvolver, produzir e 
distribuir os produtos no Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai mediante pagamento de 
royalties. Somadas, a linhas dos tênis Adidas e Diadora chegam a 4 milhões de pares por ano 
no Brasil e a 1,5 milhão na planta instalada na cidade de Chivilcoy, na província argentina de 
Buenos Aires.   
 
Se os planos derem certo, Leist espera chegar ao fim de 2010 com 100% de utilização da 
capacidade instalada total de 100 mil pares por dia, o que pode deflagrar um novo ciclo de 
investimentos como ocorreu em 2008 com a abertura de uma fábrica em Bom Princípio (RS). 
Segundo ele, antes da crise a empresa também estudava montar joint ventures para instalar 
plantas no exterior a partir do ano que vem ou de 2011, mas agora o projeto está à espera de 
um cenário internacional mais favorável. O grupo tem 16 mil funcionários e o empresário não 
pretende fazer cortes nem conceder férias coletivas fora de época.   
 
O diretor-presidente também deposita especial expectativa nas operações do braço varejista 
do grupo, formado pelas lojas multimarcas Paquetá, Paquetá Esportes, Gaston, Gastonzinho e 



Esposende, com 201 unidades próprias e franqueadas nos Estados do Rio Grande do Sul, 
Santa Catarina, Paraná, Rio de Janeiro, Pernambuco, Ceará e Rio Grande do Norte. O 
segmento, que responde por 40% do faturamento do grupo, inclui ainda lojas exclusivas das 
marcas Diadora, Dumond e Capodarte.   
 
De acordo com Leist, as redes multimarcas ganharão dez novas unidades este ano. A Dumond, 
que tem 19 lojas no Brasil e 9 no exterior (Oriente Médio, Filipinas e Angola), terá mais 14, 
assim como a Capodarte, que tem 21 unidades no Brasil e em 2009 também estenderá as 
operações para fora do país, sempre incluindo lojas próprias e franqueadas. A marca Diadora 
conta com duas unidades no Rio Grande do Sul e deve ganhar uma loja-conceito em Buenos 
Aires até o fim do ano.   
 
O grupo também controla a administradora de cartões Praticard, com 2 milhões de unidades 
emitidas pelas redes de lojas multimarcas, e a intenção é nos próximos dois anos fechar um 
acordo com uma operadora para "embandeirar" os plásticos, explicou o empresário. A Paquetá 
tem ainda empreendimentos no setor do agronegócio, com três fazendas que somam 60 mil 
hectares no Mato Grosso do Sul, onde são criadas 70 mil cabeças de gado de corte e 
cultivados 5 mil hectares de soja e milho.   
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