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Na onda contrária às empresas
que, cada vez mais, correm para
desenvolver produtos sob medida
para o bolso das classes C e D, a
Pado, fabricante paranaense de
fechaduras e cadeados, está de
olho mesmo é nos consumidores
de alto poder aquisitivo. “Ainda
há muito espaço para crescermos
nas classes altas, o que não signi-
fica que os outros públicos não
comprem as nossas fechaduras
para a área externa da casa, que
demanda segurança”, afirma
Alexandre Zanata, diretor co-
mercial e de marketing da Pado.
Hoje, a empresa tem 29% de par-
ticipação no mercado brasileiro
de fechaduras de alto padrão.

Produtos específicos para o
público de baixo poder aquisiti-
vo, a Pado não tem. No entanto,
pode ser que, em 2011 ou 2012,
eles entrem para o radar da em-
presa. No momento, sua meta é
crescer entre o público que já está
acostumado a atender — princi-
palmente os consumidores das
classes A e B — e também reforçar
sua presença no varejo, uma das
grandes impulsionadoras do seu
market share de 69% em cadea-
dos, produto que atinge pratica-
mente todas as classes sociais.

Depois do ano da crise e de vi-
ver 12 meses sem crescimento — o
faturamento de 2009 se manteve
estável em relação a 2008, a Pado
iniciou o ano com a meta de in-
crementar seu faturamento – não
revelado — em 10% e lançar 32
produtos. Dentre eles, 17 cadea-
dos e sete fechaduras.

A Pado fechou um contrato
exclusivo com o sistema TSA
(Transportation Security Admi-
nistration/Departamento de
Administração da Segurança do
Transporte, pertencente ao go-
verno americano). “Ao entrar
nesse segmento de negócio, nos
tornamos a única empresa da

América Latina a oferecer aos
consumidores o cadeado com
tecnologia TSA”, diz.

Com segredo de três ou qua-
tro dígitos, a depender do mo-
delo, o cadeado apresenta um
sistema tecnológico especial
que permite que autoridades da
alfândega inspecionem e tran-
quem a bagagem sem danificar
o cadeado e a mala de viagem. A
abertura é feita por meio de uma
chave-mestra que fica sob posse
de autoridades autorizadas.
Atualmente, o cadeado já é usa-
do em todos os aeroportos (mais

de 425 em todos os continentes)
controlados pela própria TSA.

Os quatro modelos de cadeado
TSA serão apresentados durante a
18ª Feicon Batimat, maior feira da
América Latina da área de cons-
trução, que ocorre em abril, em
São Paulo. Na ocasião, a Pado
ainda apresentará novos cadea-
dos infantis, frutos de licencia-
mento com a Disney e a Mattel

Foco no varejo
Atualmente, 60% do fatura-
mento da empresa vem do vare-
jo — home centers, autosserviço

(como supermercados) e lojas
menores de material para cons-
trução. As construtoras, que
demandam volume, têm ga-
nhado espaço dentro da Pado.

O boom imobiliário é interes-
sante para a empresa, mas não a
ponto de fazê-la desistir do va-
rejo. “Definimos, como limite,
que até 15% do nosso fatura-
mento venham das construtoras.
Por conta conta do volume, elas
nos trazem prazer imediato”,
brinca. No dia a dia, no entanto,
ele revela que é o varejo quem
sempre sustentou a Pado. ■

CONSTRUÇÃO

Venda de material sobe 19% em fevereiro
em relação a 2009, mas caem sobre janeiro
A baixa foi de 4,15% em relação a janeiro, segundo dados da Associação
Brasileira da Indústria de Materiais de Construção (Abramat). A entidade diz
que a queda na comparação mensal pode ser atribuída ao menor número
de dias úteis em fevereiro. “No acumulado do primeiro bimestre deste
ano tivemos alta de 16,31%. Assim, mantemos a estimativa de fechar 2010
com um crescimento em torno de 15%”, disse o presidente Melvyn Fox.

AVIAÇÃO

Airbus diz que América Latina precisará
de 1,7 mil novos aviões em 20 anos
A demanda por aviões na América Latina crescerá “um pouco mais”
que 5% ao ano nos próximos 20 anos, afirmou ontem a fabricante.
A empresa estima ainda que terá vendas de 200 aviões na região nos
próximos cinco anos, disse Rafael Alonso, vice-presidente da Airbus para
América Latina e Caribe. O executivo afirmou ainda que a América Latina
apresentará um tráfego aéreo “extraordinário” nos próximos cinco anos.

Divulgação

Em abril, a Pado
anuncia na Feicon
os novos produtos
ao público infantil.
Entre alguns
dos personagens,
destaque
para Barbie
e Hot Wheels.

Pado cria
cadeados
divertidos para
classes A e B

Ricardo Kleine

Cadeado para
meninas...

A parceria com
a Mattel (além
da Disney) tornou
a empresa na
única do setor
de ferragens
a estabelecer
negócios com
uma fabricante
de brinquedos.

... e também
para meninos

A concorrência
descobrirá que
a Pado desenvolveu

produtos ecologicamente
corretos. Trata-se da linha Ecoinox
de fechaduras, elaborada em
aço inox que segue os parâmetros
de resistência à corrosão.

Pelo buraco
da fechadura

Alexandre Zanata,
diretor comercial da Pado,
limitou faturamento
advindo das construtoras
em até no máximo 15%

Fabricante de cadeados e fechaduras planeja
incrementar faturamento em 10% neste ano
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