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Com faturamento bruto de R$ 2 bilhões e produção de 40 milhões de pares de calçados em 
2008, a Vulcabras|Azaleia proprietária das marcas Azaleia e Olympikus continua investindo em 
comunicação, principalmente em filmes para TV. De acordo com Pedro Bartelle, diretor de 
marketing, a empresa está otimista com este semestre, apesar da desleal competição com a 
China, hoje seu maior concorrente. 
 
Como a Vulcabras|Azaleia investe e enxerga a comunicação? 
 
Temos uma estratégia muito forte em desenvolvimento de produtos associada à comunicação 
de nossas marcas. Fazemos comerciais aspiracionais e os veiculamos na Rede Globo em 
horários nobres, como “Fantástico”, novelas e nos intervalos dos jogos de futebol. Com isso 
conseguimos, nos últimos anos, colocar a Olympikus em outro patamar. Hoje é uma marca 
brasileira que se compara às internacionais em qualidade e em preferência do consumidor.  
 
E em relação à comunicação das outras marcas da Vulcabras|Azaleia? 
 
No caso da Reebok, uma joint venture com a Adidas internacional, usamos as campanhas 
internacionais no Brasil e não temos uma estratégia para televisão. Sentimos que a marca é 
muito forte e, por isso, direcionamos mais para ponto-de-venda, anúncios em revistas e 
eventos, como corridas. A Reebok também adota estratégia importante no futebol: é 
patrocinadora do São Paulo, Cruzeiro e Internacional. As marcas femininas também são 
baseadas nisso. A Azaleia, nossa maior marca, é muito concentrada em comerciais no horário 
nobre na Rede Globo. Com a linha Dijean Neo patrocinamos a MTV [programa “Descolados”] e 
anunciamos na revista Capricho porque falamos com um jovem mais transado e moderno.   
 
E já que vocês atendem diversas marcas, qual o público-alvo da Vulcabras|Azaleia? 
 
O nosso portfólio de marcas é muito grande: trabalhamos desde chinelos até tênis de R$ 
500,00. Pretendemos atingir com essas marcas todos os públicos. E não há restrição: as 
marcas são muito bem adaptadas ao mercado. Nós atingimos uma parte da classe A e da 
classe B, mas logicamente que as classes C e D são as maiores consumidoras do Brasil, porque 
atingem a maior parte da população.  
 
Como vocês se comunicam com esse público? 
 
São trabalhos diferentes. Trabalhamos com nossa assessoria de imprensa, que organiza 
coletivas de imprensa, tenta colocar os produtos nas revistas e os entrega para formadores de 
opinião. Isso é uma parte institucional importantíssima. Mas para atingir toda a população, 
sem dúvida nenhuma, o melhor canal é a Rede Globo, através dos comerciais. São campanhas 
caras e de muito impacto, mas que realmente nos dão um retorno. É comprovado: quando 
fazemos esses comerciais para televisão, alinhados com o ponto-de-venda, o retorno é 
imediato.  
 
Hoje, dentro da comunicação, há muito uso da internet. Você acredita que o público-
alvo da marca, que são as classes C e D, vai acabar migrando da TV para a internet? 
 
Sem dúvida a internet vai crescer muito. Eu não tenho uma opinião formada a longo prazo 
para a questão do que será mais importante. É lógico que a internet vem crescendo muito e 
nós temos os nossos sites que são focados em relacionamento com nosso cliente. Eu considero 
que a propaganda massiva de televisão ainda dá muito mais resultado imediato em vendas. 
Mas para a construção de marca a internet é melhor.   
 
Em market share, qual é o posicionamento de vocês? 
 



Não são números exatos, mas algumas pesquisas apontam que, no calçado esportivo, nós 
temos entre 12% e 15% do mercado com Olympikus. Somando Reebok, isso passa para 18% 
ou 19%. Mas são estimativas.  Com calçados femininos não temos números exatos, mas 
sabemos que Azaleia é a marca top of mind da mulher brasileira. A Dijean está posicionada 
entre o público jovem.  
 
Vocês já exportam seus produtos? 
 
Sim, exportamos. A nossa força está na América Latina, onde temos um posicionamento muito 
importante, principalmente na Argentina. Lá, somos líderes de mercado e estamos presentes 
com todas as nossas marcas. Também exportamos para o Chile, Peru, Colômbia, Equador e 
para alguns países europeus.  
 
Para quais países europeus vocês exportam? 
 
Exportamos para a Espanha, Rússia e França. Temos um distribuidor lá, mas sinceramente, 
não é tão relevante. Mas nossos produtos são encontrados na Europa e também nos Estados 
Unidos.  
 
O mercado, não só calçadista, mas de moda em geral, sofre muito com a competição 
da China. Esta briga é maior quando vocês exportam ou no mercado interno dá para 
senti-la? 
 
Na verdade, nós somos muito focados no mercado interno e esta é a nossa grande 
preocupação. Apesar da crise, a China continuou produzindo e agora tem grandes estoques. E 
como o Brasil é um dos países que está bem e continua com a economia aquecida, a desova é 
feita toda aqui. Isso causa um problema muito grande para a nossa indústria. Então, a 
preocupação é a invasão de produtos que, possivelmente, seriam destinados a outros países e 
que hoje estão chegando muito forte por aqui.  
 
Então vocês estão sofrendo com a crise econômica por causa da competição com a 
China? 
 
Nós observamos bem o primeiro semestre, mantivemos as nossas vendas estáveis, mas 
sofremos com a invasão de produtos sim. Porém estamos trabalhando muito e nossos 
investimentos não param. Nós não demitimos: continuamos com 34 mil funcionários, aqui e na 
Argentina. E estamos confiantes neste segundo semestre.  
 
Hoje quem são seus maiores concorrentes? 
 
Eu diria que o nosso maior concorrente é a China mesmo. Eu acho que o mercado brasileiro é 
muito competitivo, mas tem espaço para muitas empresas. Nós somos especializados em 
calçados femininos e em tênis. Somos imbatíveis nessas áreas. Estamos com um plano muito 
ambicioso para o segmento de chinelos, com reposicionamento de marca também para a 
Opanka. Essa linha, sim, vai competir com produtos das grandes empresas de chinelos.  
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