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Design brasileiro 
conquista a Rússia 
Se você perguntar a um 
russo sobre o Brasil, ele, 
sem pestanejar, mencionará 
três coisas: futebol, novelas 
e capoeira. Mas, os calçados 
também recebem destaque. 

ANNA VARÉNOVA 
RÚSSIA HOJE 

É cada vez maior o interes
se dos varejistas russos nos 
produtos brasileiros."Os cal
çados do Brasil têm excelen
te qualidade, contam com 
bom design e forma muito 
confortável. São calçados do 
segmento médio de preços e 
vendem bem''explicou a d i 
retora da empresa russa Ooo 
Brasil, Elena Orliánskaia. 
Antes da crise, o mercado 
calçadista na Rússia traba
lhava com volumes da ordem 
de 450 milhões a 600 milhões 
de pares e crescia cerca de 
15% ao ano, segundo dados 
da Discovery Research 
Group. 
No ano passado, por conta 
da crise econômica mundial, 
houve um queda na evolu
ção e o volume total somou 
algo entre US$ 16,5 bilhões 
e US$ 23 bilhões, conforme 
a metodologia de cálculo uti
lizada. 
Mas, embora a indústria 
russa ainda não seja suficien
temente desenvolvida, ela 
oferece boas oportunidades 
para os importadores. 
Várias marcas brasileiras já 

são vendidas no país, entre 
elas a gaúcha Grendene, 
maior produtora de calçados 
de PVC (policloreto de vinil) 
e dona de marcas de sapato 
como Rider, Grendha e Ipa
nema. 
"A marca penetrou no mer
cado russo onze anos atrás", 
contou Leonid Amírov, dire
tor de marketing da empre
sa russa Sport Island, distri
buidora da Grendene na 
Rússia. "A ideia surgiu de 
forma simples: umas pesso
as viram os sapatos numa 
exposição internacional, ava
liaram o seu potencial de 
mercado e começaram a tra-
zê-los para o país. Naqueles 
anos [fim da década de 1990] 
os concorrentes eram muito 
poucos e a marca logo ocu
pou seu nicho. O conheci
mento das marcas da Gren
dene é excelente','resumiu. 
Para outras empresas brasi
leiras que pensam em entrar 
no mercado russo, Amírov 
aconselha: "Antes de mais 
nada, é preciso encontrar por 
aqui os especialistas certos 
e experientes, que podem 
avaliar e dizer se faz sentido 
penetrar no mercado ou não. 
É preciso entender as pecu
liaridades russas ao fazer ne
gócio. Então, num primeiro 
momento, é melhor encon
trar uma boa companhia 
russa que esteja procurando 
marca para sua expansão do 

que abrir uma representação 
de imediato". 
Outras duas marcas brasi
leiras, a Azaléia e a Via Uno, 
são exemplos de sucesso no 
país. Elas estão avançando 
no mercado russo graças à 
cooperação das empresas 
brasileiras com os empresá
rios russos da Ooo Brasü. 
"Tudo aconteceu por acaso. 
Sem querer vimos os calça
dos brasileiros com os polo
neses e gostamos muito", con
tou Elena Orliánskaia. "A 
qualidade da montagem, o 
design, tudo! Agora estamos 
nos especializando em cal
çados brasileiros. E não pre
tendemos mudar isso". 
A empresária afirmou que a 
parceria com a Azaléia co
meçou há 15 anos. Há qua
tro, houve um interesse pelos 
produtos da Via Uno e co
meçaram as negociações. 
"Agora temos cinco marcas 
brasileiras e todos os anos 

trazemos para experiência 
uma ou duas novas marcas", 
disse. 
Os concorrentes mais ativos 
dos calçados brasileiros no 
país são os produtores das 
onipresentes imitações chi
nesa, que vendem produtos 
mais baratos. Os moradores 
de Moscou, no entanto, dão 
valor aos produtos com ino
vações no design e prezam 
pela exclusividade. Por isso, 
ideias felizes têm d i v u l g a ç ã o 
rápida nas ruas da capital. 
Isso explica a grande reper
cussão que tiveram produtos 
pouco convecionais na Rús
sia, como aconteceu com os 

sapatos da Melissa. A marca 
brasileira, que também per
tence à Grendene, produz sa
patos de plástico há 25 anos. 
Ela usa um material chama
do melflex, que faz sucesso 
tanto no mercado america
no quanto no europeu. 
Os calçados são vendidos em 
várias lojas de Moscou e em 
muitas lojas virtuais da Rús
sia e da Ucrânia a preços 
entre US$ 150 e US$ 300. 
Segundo Elena Orliánskaia, 
as vendas variam de uma co
leção para a outra, mas entre 
2002 e 2009 houve um au
mento de quatro vezes no fa
turamento. "O pico foi entre 
2005 e 2008, mas acho que 
rapidamente voltaremos ao 
nível anterior à crise", afir
m o u . 

"Não vejo sentido em r e c u 
sar qualquer marca agora, 
porque acho que quem tiver 
uma variedade maior de ofer
ta durante a crise se sairá 

melhor e mais forte", com
pletou. 
No entanto, ela ressaltou que 
a oscilação das taxas de câm
bio andam provocando um. 
certo impacto no lucro das 
companhias russas que co
mercializam calçados brasi
leiros. "O real está se forta
lecendo, e para os brasüeiros 
isso é favorável. Mas, para 
nós, não é','disse. 
Além disso, os fabricantes 
brasileiros não fazem, ou 
fazem pouco, coleções volta
das para outras estações que 
não o verão. 
Na Rússia, o verão é extre
mamente curto, o que preju
dica as vendas. 
Houve algumas tentativas 
das fábricas brasileiras de 
c o o p e r a r n e s t e s e n t i d o e p r o 
d u z i r m o d e l o s q u e p o s s a m 
ser vendidos durante o in 
verno, mas até agora não 
houve muito sucesso, expli
cou a empresária. 
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