
Editorasde todoomundo se
reúnememFrankfurt esta se-
mana, emmeio a umambiente
demudanças nomercado edi-
torial que vempreocupando o
setor há anos. Aparelhos ele-
trônicosde leitura, comooKin-
dle, daAmazon, devematingir
omercado demassa embre-
ve, começandopela alta nas
vendas previstapara oNatal.
Como já aconteceu coma in-
dústria damúsica, omercado
editorial enfrenta forte queda
nas vendas deprodutos como
CDse livros, perdendo espaço
paraumadistribuição digital
mais barata ou degraça.

Alemanhaaprova
garantiasparaaOpel

ChinesaBaosteel
cortapreçosdoaço

Umcomitê do governodaAle-
manhaaprovou umemprésti-
moestatal de€4,5 bilhões de
garantia para umacordo entre
ogrupo automotivo canadense
MagnaeaOpel, daGeneral
Motors, informoua revistaDer
Spiegel. AMagnae suaparcei-
ra russaSberbankpromete-
ram injetar€500milhões na
Opel –quepretendemusar
parauma investida agressiva
naRússia.Asempresaspreten-
demcortar cerca de 10,5mil
empregos europeusdaOpel,
dos quais 4mil naAlemanha.
Masprometerammanter as
fábricas alemãs funcionando.
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Ogrupo siderúrgico chinês
Baosteel cortouos preçosde
seusprincipais produtos feitos
de aço entre9%e 13%paraas
vendas denovembro, emcom-
paraçãoaos preçosde outu-
bro, segundo a agência indus-
trial Umetal. ABaosteel,maior
fabricantede açodaChina,
reduzirá o preço dabobina a
quente emUS$58por tonela-
da, enquanto diminuirá a bobi-
na a frio emUS$ 102por tone-
lada, disse aUmetal. ABaos-
teel é umadasmaiores clien-
tesdaVale e ainda não fechou
opreço para comprademiné-
rio de ferro em2009.
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GrendenerejuvenesceoRider
paraenfrentaraHavaianas

CALÇADOS

Meta é recuperar a liderança nomercado brasileiro de chinelos masculinos em três anos

Raquel Landim

A Grendene quer reinventar
umadesuasmarcasmais famo-
sas, o Rider. A empresa decidiu
“rejuvenescer” o chinelo, que
mudou radicalmente de mode-
lo, conceito epúblico-alvo.Aes-
tratégiaéarriscadaepodesigni-
ficar até queda nas vendas no
começo.Mas é apenasmais um
passonareorganizaçãodacom-
panhia controlada pelo empre-
sário Pedro Grendene para en-
frentar sua principal rival, a
SãoPauloAlpargatas.
A partir deste mês, o Rider

viraumchinelodededoedificil-
mente será encontrado nas lo-
jas o modelo de tira única, que
se tornou sinônimo do produto.
O visual agora é agressivo, as-
sim como as propagandas. Em
umadaspeçasdacampanha,ce-
lulares, computadores e outras
engenhocas são batidos num li-
quidificador até virarem uma
gosma verde, que se transfor-
mano novoRider.

O que é a Grendene quer é
que o Rider, que ficou conheci-
do por “dar férias para os seus
pés”, volte para ativa e deixe de
ser “coisade velho”. É umdesa-
fio parecido com o das Havaia-
nas na década de 90, quando a
São Paulo Alpargatas decidiu
queassandáliasque“nãodefor-
mam, não tem cheiro e não sol-
tam as tiras” deixariam de ser
atestado de pobreza.
SegundoJoãoBatistaCabral

de Melo, gerente de marketing
da Grendene, o objetivo é recu-
perar a liderança nos chinelos
masculinos em três anos. Em
pesquisa, desenvolvimento de

produto e publicidade, a Gren-
dene está investindo R$ 12 mi-
lhões para relançar o Rider. O
valor não é tão alto, porque a
companhia optou por focar no
público jovem e não fazer cam-
panha na TV aberta. O Rider
também não será vendido em
supermercados. “Vamos redu-
zirvolumeparaconstruiramar-
ca”, disseMelo.
Lançadoem1986,oRiderche-

gou a vender 40milhões de pa-
resno início dos anos 90 e tinha
20% de participação, em valor,
nomercadobrasileirodechine-
los. Na época, existia o Rider
nas versões feminina e infantil.
Foiumsucessoatéseratropela-
dopelasHavaianas,quesereno-
varam a partir de 1994 e entra-
ramnamoda.Asmulheresade-
riram primeiro, mas, em 2004,
oRiderperdeua liderançapara
a rival também no mercado de
chinelosmasculinos.
Para enfrentar a concorrên-

cia, a Grendene optou por lan-
çar novas marcas, específicas
para os públicos feminino e in-
fantil. Em 1994, surgiu a Gren-
dha,comacantoraIveteSanga-
lo como garota-propaganda.
Mas só em 2001 a companhia
lançou os chinelos Ipanema. E
depois de um campanha milio-
nária com a modelo Gisele
Bündchen, começou a incomo-
dar a Havaianas – que, mesmo
assim,aindaélíderdemercado.
Em outra frente, a Melissa

também ganhou atenção espe-
cialdaGrendeneefoireinventa-
da.Asandália,queem1979esta-
va nos pés da atriz Sônia Braga
na novela Dancing Days, tinha
saído de moda. Por isso, subiu
depreço,ganhoudesigndeesti-
listas famosos e virou fashion.
O Rider ficou esquecido e a

empresa chegou a pensar em
acabar comamarca. O chinelo,
quechegouarepresentarmeta-
de do faturamento da Grende-
ne,hojenãoultrapassa20%.To-
dos os esforços estavam foca-

dos na Ipanema e nas marcas
licenciadas de personagens in-
fantis.Masumapesquisaapon-
touqueonomeRideréconheci-
do por 93% dos brasileiros, um
ativo que não se desperdiça.
AestratégiaatualdaGrende-

neéfocarnasmarcasestratégi-
cas,comoRider,Melissa,Ipane-
ma e Grendha. Com o cresci-
mentodaempresa, osprodutos

licenciados acabaram ganhan-
do espaço. No ano passado, a
companhiacontratouumacon-
sultoriaparaorganizaroportfó-
lioe impedirqueumamarcaca-
nibalize a outra. Enquanto isso,
os licenciamentos garantem o
faturamento no curto prazo.
Para Francisco Schmidt, di-

retorderelaçõescominvestido-
res, aGrendene temumaestra-

tégia diferente das concor-
rentes.ASãoPauloAlparga-
tasapostanasHavaianas,en-
quanto a Grendene opta por
segmentar. “De um lado vo-
cê perde escala, mas de ou-
tro ganha proximidade com
o consumidor”, disse.
Assim, novasmarcas con-

tinuamsurgindo.Aempresa
lançou a Zaxy, uma espécie
de linha de combate, que é
vendida mais barato e con-
corre com as cópias piratas
daMelissa.E tambémcome-
çouemjunhoavenderoCar-
tago – que é, na verdade, um
derivado doRider.
Aoreposicionarochinelo ,

a empresa percebeu que a li-
nha sofisticada do produto,
comtirasde imitaçãodecou-
ro, não combinava com a
marca. Para não perder p
cliente, lançou o Cartago em
junho. O produto já vendeu
mais de 1 milhão de unida-
des,porqueé20%maisbara-
to que os concorrentes da
WestCoast e daDemocrata.
Se conseguir rejuvenes-

cer o Rider, a Grendene vai
ganhar mais uma arma na
briga contra a São Paulo Al-
pargatas. Dona das famosas
Havaianas,aempresadogru-
po Camargo Corrêa produz
cerca de 170 milhões de pa-
reseélíderdomercadobrasi-
leiro de chinelos. A Grende-
nefabricou148milhõesdepa-
res no ano passado, mas ex-
portoumais que a rival, com
a ajuda dos licenciamentos.
De acordo com os balan-

ços entregues pelas empre-
sas à Comissão de Valores
Mobiliários (CVM), a receita
bruta da São PauloAlparga-
tas alcançouR$ 1,9 bilhão no
ano passado, acima dos R$
1,5 bilhão da Grendene. O lu-
cro líquido da Grendene foi
de R$ 243 milhões no perío-
do, acimadosR$ 173milhões
daSão PauloAlpargatas. ●
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a marca, mas
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