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No universo de marcas de calçados infantis, a fabricante brasileira Klin é uma das principais 
referências. O diretor comercial Carlos Alberto Mestriner conta que as vendas no último 
Natal foram praticamente nulas para a indústria, mas que os números do primeiro trimestre 
mostram recuperação. Ele fala ainda sobre a estratégia para manter a liderança da marca 
criada por sua família há 25 anos, a partir de pesquisas e fabricação de calçados que 
atendem aos padrões de conforto, saúde e bem-estar do pé da criança estabelecidos pela 
Sociedade Brasileira de Pediatria. 
 
Quantos pares de calçados infantis a Klin vendeu em 2008? Como a crise econômica 
global afetou o setor? 
 
A Klin vende 8 milhões de pares no mundo por ano e fabrica cerca de 40 mil por dia. Mas 
2008 foi um ano atípico. Até setembro, estávamos com crescimento de 11%. O mercado 
estava bem até o Dia das Crianças, mas começou a cair em novembro e dezembro. 
Praticamente não tivemos Natal, segunda data importante para o setor, pois os lojistas 
recuaram as encomendas, eles se assustaram, não fizeram compras, não quiseram estocar. 
O último trimestre prejudicou bastante a Klin. Geralmente, em dezembro, trabalhamos com 
turnos e horas extras, mas isso não aconteceu em dezembro de 2008, que foi praticamente 
nulo em vendas. Foi um fim de ano muito atípico para o setor historicamente, nunca vi um 
Natal como aquele. Com base nisso, traçamos um cenário muito ruim para o primeiro 
trimestre de 2009.  
 
E como foi o primeiro trimestre? 
 
Começamos a nos recuperar, porque o lojista ficou sem estoque após as vendas de Natal. O 
varejo precisou correr atrás de produtos no início do ano. O setor começou a atividade em 
2009 dentro da normalidade, os efeitos negativos da crise desenhados para o início do ano 
não se concretizaram, surpreendendo a indústria de calçados infantis em geral. O primeiro 
trimestre foi melhor do que o planejado para a Klin. Os números de janeiro, fevereiro e 
março de 2009 foram idênticos aos do mesmo período de 2008.  
 



Quais os benefícios para a marca ter o certificado de calçado anatômico da 
Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP)? 
 
A Klin é a única empresa a conquistar o certificado da SBP de calçado infantil anatômico. A 
certificação é válida até 2010. Também fazemos um trabalho muito forte de pesquisa com o 
IBTeC (Instituto Brasileiro de Tecnologia do Couro, Calçado e Artefato), a partir de estudos 
como testes biodinâmicos, análise de impactos e outros. São técnicos que estudam a 
anatomia do pé da criança para buscar, através de pesquisas, necessidades específicas, como 
conforto, saúde e bem-estar.  
 
A Klin tem um relacionamento forte com os médicos? 
 
Quem analisa os nossos produtos são médicos pediatras da SBP. Eles são muito rigorosos na 
análise dos calçados infantis. O objetivo é proporcionar um caminhar correto desde os 
primeiros passos do bebê, estudando a anatomia do pé. Essa química é que tem dado certo, 
com a construção de projetos consistentes, como a palmilha anatômico gel Klin, com 
tecnologia exclusiva que simula o caminhar descalço na areia e beneficia o desenvolvimento 
muscular da criança. Assim como outras, essa tecnologia também foi desenvolvida a partir de 
estudos realizados pela Klin em parceria com pediatras e técnicos do IBTeC, que certificou o 
produto quanto ao índice de conforto e desempenho.  
 
Por que a marca escolheu o sheep-dog como ícone? 
 
Ele é um sucesso da marca, porque além da produção de calçados que priorizem o bem-estar 
e o crescimento saudável das crianças, ao mesmo tempo também trabalhamos a diversão, 
com produtos coloridos e modernos. O personagem da Klin interage muito bem com as 
crianças na mídia eletrônica e impressa, porque até os 3 anos de idade a marca se comunica 
com a mãe, principalmente em questões relacionadas à saúde, mas a partir dos 3 até os 8 
anos o apelo também é direcionado para a diversão. 
 
E como a Klin explora isso? 
 
Em nossa loja em Birigui, no interior de São Paulo, temos quatro cachorros sheepdog de 
verdade. O personagem é a atração da loja para as crianças. Ele se apresenta a cada meia 
hora e quando entra na loja ao som de sua música é uma festa, as crianças deixam o parque 
e correm pra cima do cachorro. O sheepdog é uma raça muito dócil. O sheepdog da Klin virou 
um ponto turístico da cidade. As crianças tiram foto do celular, é uma aglomeração. Além de 
mostrar que nossa estratégia de marketing funciona bem, confirma que a Klin adotou um 
personagem que transita muito bem entre as crianças. 
 
O investimento em marketing e publicidade será mantido? 
 
Sim, vamos manter o nosso investimento, cerca de 5% do faturamento da empresa é 
direcionado para a verba de marketing. Este ano, a Klin vai intensificar presença na internet, 
TVs aberta e fechada, mídia impressa e PDV e fortalecer o tema saúde em nossas campanhas 
publicitárias. 
 
Qual é agência de publicidade da Klin? 
 
Estamos em fase de transição. Até o início do ano estávamos com a RBA, do Sul, agência 
com a qual trabalhamos durante sete anos. Mas até por uma questão de logística, pois nossa 
operação se concentra no interior de SP, migramos para a Rai. Essa é a terceira agência da 
história da marca, no início trabalhamos com a Duprat. Foram seis agências no processo, mas 
a Rai foi a que mais se identificou. 
 
A Klin exporta seus calçados? 
 
Exportamos hoje para 60 países [o equivalente a 12% da produção total], desde América 
Latina, Oriente Médio, Estados Unidos e alguns países da Europa. Já exportamos 30% do 



volume em 2005, mas o câmbio prejudicou um pouco, mesmo assim conseguimos manter os 
mercados onde atuamos há aproximadamente 18 anos. 
 
Quais são as perspectivas para o ano? 
 
Estamos trabalhando com os mesmos números de 2008, acredito que vamos conseguir 
crescer em torno de 5% em 2009. 
 
Fonte: Propmark, São Paulo, 13 abr. 2009, p. 13.   


