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Como a companhia consegue faturar, lucrar e exportar mais enquanto a maioria do setor 
calçadista sofre com o câmbio e a concorrência da China. 

A Grendene é um caso à parte no setor calçadista brasileiro. Basta comparar os números: no 
primeiro semestre deste ano, as exportações da companhia (em dólar) cresceram 5,4% - e as 
do setor como um todo caíram 28,5%. No mesmo período, os preços dos calçados da 
Grendene sofreram um reajuste médio de 12,3% - já os do setor encolheram 2,8%. Como 
explicar a diferença? 

"É tudo fruto do nosso modelo de negócios", explica Francisco Schmitt, diretor de relações com 
investidores da Grendene. "Temos uma agilidade muito grande para nos adaptarmos a 
diferentes conjunturas econômicas", detalha. Parte dessa agilidade vem do fato de que a 
Grendene adota uma operação totalmente verticalizada. A própria empresa faz a 
transformação da matéria-prima (a resina de PVC) e desenvolve as matrizes de seus calçados. 
A concepção e o design também são todos desenvolvidos dentro de casa. "Com isso, nós 
conseguimos adaptar nossa cartela de produtos muito rapidamente. Temos condições de 
atender sempre os segmentos mais promissores sem abrir mão da nossa estratégia principal", 
revela Schmitt. No ano passado, por exemplo, a empresa reagiu ao estouro da crise com o 
lançamento de duas novas linhas de produtos: a Zaxy e a Ipanema Gisele Bündchen, ambas 
para mulheres jovens e adolescentes. "É um nicho que compra muita moda e que não sentiu 
diretamente o impacto da crise", diz o diretor de relações com investidores. 

Hoje, a Grendene lança uma coleção a cada 90 dias, em média. Cada uma chega ao mercado 
com pelo menos dois diferenciais em relação aos concorrentes chineses. O primeiro deles é o 
design, mais complexo e requintado. O outro é a força de uma marca já consolidada no 
mercado da moda - atributo que também costuma faltar ao produtos oriundos da China. "A 
Grendene nunca se pautou pela exportação de mão-de-obra barata. Não temos sequer a 
pretensão de concorrer em custo com os chineses", detalha Schmitt. Para ele, o enfoque na 
diferenciação é o que tem dado sustentação aos bons resultados da Grendene. Nos últimos 
oito anos, mesmo com os empuxos da crise, a companhia registrou um crescimento médio de 
18% ao ano nas suas receitas de exportação. Para este ano, a meta é um pouco mais modesta 
- mas ainda bem superior à do setor calçadista como um todo: alta de 15%. 
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