
DURA NA QUEDA

rinta e cinco mil páginas.
Esse volume é a versão
completa do processo
que já dura um ano e

reflete a polêmica batalha de
parte da indústria calçadista
brasileira contra a entrada de
produtos chineses de baixo
preço no mercado local. "É
uma demanda difícil, pois nos-
so setor é muito fragmentado,
com cerca de 7 mil empresas",
diz Milton Cardoso, presidente
da Vulcabras/Azaleia e líder
da associação brasileira de em-
presas do setor, Abicalçados.
"Mas em dezembro finaliza o
prazo para a imposição ou não

de uma tarifa definitiva aos
calçados chineses, e esperamos
um resultado positivo."

À frente de uma das com-
panhias ícones do segmento do
País, com 35 mil funcionários
e valor de mercado de R$ l ,4
bilhão, Cardoso é categórico
em sua defesa. Sabe como
ninguém o reflexo dessa on-
da nos números do negócio
que administra. A Vulcabras,
que nos últimos dez anos era
destaque de crescimento, com
média de taxa composta de
30% ao ano, e de 56% só em
2008, amargou queda de 8,4%
no faturamento bruto no pri-

meiro semestre de 2009, que
foi de RS 928,4 milhões, e de
40,8% no lucro líquido, de R$
91,4 milhões. O resultado é
que, com queda nas exporta-
ções e acossada no mercado
interno, a empresa vê pouca
margem para reagir. "Nossa
expectativa de fechar o ano
dependerá muito da imposi-
ção de tarifas que combatam
a exportação com dumping",
diz, esperançoso da aplicação
de uma alternativa provisória
até a decisão final.

Esses números soam ainda
mais insatisfatórios para uma
companhia que esperava,

depois da compra da Azaleia
em 2007 - empresa quase
três vezes maior que a própria
Vulcabras - só dar passos
de gigante. "A tendência de
entrada de produtos chineses
já é antiga. Para se ter uma
idéia, as importações do país
aumentaram de cerca de 5 mi-
lhões de pares em 2003 para
uma perspectiva de 40 milhões
em 2009", conta Cardoso. E
por que o impacto mais forte
só chegou agora para a Vul-
cabras? O problema é que,
desta vez, o que mais chega
ao país são calçados espor-
tivos, atingindo o calcanhar
de Aquiles da empresa, que
hoje concentra 66% de suas
vendas nos tênis das marcas
Olympikus e Reebok. "Com a
crise, as grandes corporações
internacionais que fabricam na
China passaram a desovar no
Brasil excedentes de estoque
que surgiram pela retração dos



mercados centrais", garante o
executivo. Segundo dados da
Abicalçados, enquanto, por
exemplo, as vendas da Adidas
no primeiro trimestre do ano
caíram 17% na América do
Norte em relação ao mesmo
período de 2008, subiram 31%
na América Latina. Já as da
Nike caíram l % nos EUA e 9%
na Europa, e cresceram 22%
no restante das Américas.

A decisão de defender uma me-
dida antidumping, porém, não
é unânime no mercado. Afinal,
outras empresas como a São
Paulo Alpargatas, fabricante
do chinelo Havaianas, também
mandam fabricar fora parte
dos produtos que vendem no
País. "Tudo isso implica um
processo muito demorado,
e é uma atitude que anda na
contramão do livre comércio
e do espírito internacional das
trocas", afirma Celso Cláudio
de Hildebrand e Grisi, professor
da Faculdade de Economia e
Administração da Universida-
de de São Paulo. Para Renato
Prado, da Fator Corretora, a
legitimidade de uma recla-
mação como essa se justifica
quando se trata de concorrência
entre produtos de baixo valor
agregado, como chinelos, mas
que não deveria ser conside-
rada no caso de calçados que
demandam mais tecnologia.
"Mas a maioria dos produtos
importados aqui responde ao
primeiro caso, já que, do con-
sumo per capita de calçados
no Brasil, de cerca de quatro
pares ao ano, três são de baixo
valor agregado", afirma.

"Mas a possibilidade de
dumping não é tudo. Há um
contexto desfavorável, com
desvalorização do yuan, mo-
eda local forte e uma queda

de demanda que faz o preço
cair", diz Grisi. "E, em um
momento como esse, a saída
é aumentar a produtividade ou
agregar valor."

Nessa matéria a Vulcabras
parece estar em dia. Além de
manter um centro de desen-
volvimento de calçados em
Parobé, no Rio Grande do Sul,
é conhecida por uma gestão
voltada à produtividade, que
se viu potencializada depois
da aquisição da Azaleia. Isso,
segundo o executivo, colaborou
para que os cortes na empresa
- de 600 pessoas - não fossem
maiores. "Somente neste pri-
meiro semestre, tivemos uma
redução de despesas de R$ 54
milhões, e estamos apenas no
meio do caminho", afirma
Cardoso. Também se reflete
na busca por uma maior di-
versificação do peso de cada
área dentro do total da receita,
com lançamentos de calçados
femininos mais sofisticados,
e mais ações de marketing.
Destaca-se também a maior
participação da confecções
esportivas de 13% no total das
vendas, contra 5% há dois anos.
Algo vantajoso, já que o preço
médio desse produto cresceu
39% no primeiro semestre em
comparação ao mesmo período
de 2008, enquanto o preço dos
tênis caiu 9%.

Para Flavia Ghishi, professora
do Programa de Administração
de Varejo (Provar) da Fundação
Instituto de Administração,
apesar da situação complexa
no mercado interno, o Brasil
já tem um nível tecnológico
e de produtividade reconhe-
cido internacionalmente, e o
atual contexto de retração não
implicaria um risco para uma
empresa como a Vulcabras.

"O importante, sempre, é saber
criar uma marca forte." Pon-
to reafirmado por Grisi. "Às
vezes demoramos demais para
agregar valor a nosso produto.
E a única forma para garantir
competitividade fora é valorizar
a marca e garantir uma rede
própria de distribuição."

No plano internacional,
cerca de 80% das vendas da
Vulcabras/Azaleia já vão di-
retamente aos centros de dis-
tribuição da própria empresa.
Desde 2003, ela trabalha com
lojas de conceito Olympikus e

exportações devido às medidas
protecionistas impostas pelo
governo vizinho é impulsionar
a produção na fábrica local, em
Coronel Suárez, que comprou
há dois anos. "Em junho o setor
calçadista fechou um acordo
para a redução de exportações
ao país de 20% em relação a
2008. Mas grande parte dessa
redução foi substituída por
produtos chineses, e nosso
acordo não permite o desvio de
comércio", afirma, indicando
que dia 10 de setembro have-
rá uma reunião bilateral para

Azaléia, que hoje somam 48
em quatro países: Colômbia,
Peru, Chile e Costa Rica.
Mesmo assim, e apesar de
não ter suas vendas externas
concentradas nos EUA e Eu-
ropa, as exportações caíram
de 15% em reais (-30,9% em
dólares) no primeiro semestre,
representando 18% da receita
líquida da empresa no período.
"Na Venezuela, desde o ano
passado o governo passou a
impor restrições aos impor-
tadores locais para a compra
de moeda estrangeira, o que
praticamente travou nossas ex-
portações", conta o executivo,
que afirma também ter sofrido
com novas travas burocráticas
no Equador.

Na Argentina, principal
mercado da empresa fora do
Brasil, a estratégia da Vulca-
bras para conter a queda das

discutir o assunto.
De qualquer forma, quando

se trata de alimentar o mercado
argentino, a Vulcabras quer
depender cada vez menos das
exportações. "Antes, 100%
do que vendíamos no país era
exportado; hoje já atendemos
30% dessa demanda com pro-
dução local", diz, indicando
que o plano da companhia é
aumentar essa proporção para
50% até o final do ano, "che-
gando a 4 mil empregados,
contra 400 quando adquirimos
a fábrica em 2007". Isso signi-
ficará ampliar o mix produzi-
do no país, hoje limitado aos
tênis Reebok e Olympikus,
incluindo sandálias e outros
calçados femininos. "Daqui
para frente, só esperamos
crescer", conclui. Isso, claro,
se conseguir superar o dragão
asiático.
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