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Criações
brasileiras em
destaque

Design & Inovação

Tecnologia é central em política antidumping

O amadurecimento do design
brasileiro é a constatação co-
mum que devem deixar dois
eventos realizados em duas capi-
tais do País. A terceira edição da
Bienal Brasileira de Design será
realizada em Curitiba entre os
dias 14 de setembro a 31 de outu-
bro. Em São Paulo, terminou on-
tem a 18.ª edição da Paralela Gift.

“Design, Inovação e Sustenta-
bilidade” será o tema da bienal
deste ano, que terá trabalhos ex-
postos em museus, universida-
des, calçadões e parques da capi-
tal paranaense. “Nossa intenção

é fazer a iniciativa extravasar pa-
ra a cidade, interagindo com o
espaço urbano e com os morado-
res e visitantes. Estamos muito
animados com as perspectivas e
constatamos uma excelente re-
percussão ao projeto da Bienal,
com o interesse de designers de
outros países, que querem confe-
rir a nossa produção recente e
participar da reflexão que pre-
tendemos promover em seminá-
rios sobre a questão do design
sustentável”, diz a curadora do
evento, Adélia Borges.

A sustentabilidade será o te-
ma de pelo menos três das nove
mostras previstas. “Apesar de
tão desgastado, esse é o grande
tema do momento. O design bra-
sileiro tem excelentes respostas
para essa questão”, diz Adélia. A
feira abre espaço, ainda, para pro-
fissionais de destaque do Paraná

e para estudantes e designers em
início de carreira.

Cerca de 250 mil visitantes
são esperados na bienal. A expec-
tativa é mostra do destaque que
o segmento vem recebendo, ga-
rante a curadora. “O design brasi-
leiro vive seu melhor momento,
com um reconhecimento cres-
cente no cenário internacional.
As premiações são um sintoma.
O Brasil tem tido um desempe-
nho de destaque nas premiações
do iF Product Design Award, rea-
lizadas pelo International Fo-
rum Design da maior feira de pro-
dutos industriais do mundo, em
Hannover, na Alemanha. Desig-
ners brasileiros têm se estabele-
cido e desenvolvido projetos lá
fora. E as empresas brasileiras
que fazem uso intenso do design
também conquistam lugares ao
sol no mercado internacional,

como a rede de joa-
lherias H. Stern, a
Natura e a Em-
braer.”

“O design brasilei-
ro tem sido destaque
não só aqui, mas tam-
bém em feiras realiza-
das fora do País”, con-
corda a curadora da Pa-
ralela Gift, Marisa Ota.
“Temos características
próprias, como um trabalho
de pouca tecnologia, em gran-
de parte manual, que são muito
valorizadas lá fora.” A Paralela
Gift é realizada a cada seis meses
e sua característica principal é
que ela não é só uma feira de ten-
dências, mas também de negó-
cios: os lojistas são o público
principal do evento, que traz as
últimas coleções de designers co-
nhecidos. / AIANA FREITAS

● Desenvolvimento
Em Parobé, cidade gaúcha de
51 mil habitantes, 800 funcioná-
rios elaboram por ano cerca de
mil modelos de calçados, repli-
cados pelas fábricas do grupo
para 40 milhões de pares.

● Corrida
No meio do ano passado, a Olym-
pikus lançou a TubeTech, tecno-
logia de tênis de corrida. Inspira-
da no sistema anti-terremoto do
Japão, usa tubos de silicone
ocos para absorver o impacto.

● Tecnologia aparente
O sistema Zomax conta com
dois conjuntos de amortecedo-
res. Um está dentro do solado.
O outro, sob a palmilha, se en-
caixa em um vão deixado pela
estrutura da plataforma.

44 mil
é o número de funcionários da
Vulcabras|azaleia. A empresa é a
maior empregadora do setor

26
é a quantidade de fábricas do gru-
po. Uma delas fica na Argentina.

40 milhões
é o total de pares produzidos pela
companhia por ano

R$ 1,9 bilhão
foi o faturamento da empresa no
ano passado

Vulcabras/
azaleia
compra
briga global
Grupo aposta na tecnologia para competir
com as múltis do setor, como Nike e Adidas

Cátia Luz
Elder Ogliari / PAROBÉ (RS)

Há três anos, quando a Vulca-
bras adquiriu a Azaleia, o grupo
decidiu reunir suas áreas de de-
senvolvimento em um só lugar.
Na pequena Parobé, a 75 quilô-
metros de Porto Alegre, nascia o
maior centro de tecnologia de sa-
patos da América Latina.

A iniciativa é um indicador da
importância que a tecnologia ga-
nhou na empresa nos últimos
anos. Entre 2007 e 2009, a Vulca-
bras/azaleia investiu R$ 280 mi-
lhões nessa área. E foram os tê-
nis, que ficaram com dois terços
de todo o dinheiro investido, o
alvo da maior aposta do grupo.

A empresa é fabricante licen-
ciada e distribuidora exclusiva
da Reebok no País. Mas é com a
Olympikus, marca própria espor-
tiva da companhia, que a Vulca-
bras/azaleia decidiu se fortale-
cer para encarar a briga com as
multinacionais do setor, como
Nike e Adidas. “Antes de com-
prarmos a Azaleia, a Olympikus
era a marca líder no volume de
vendas. Agora, além disso, atingi-
mos os níveis de preço e de tecno-
logia de qualquer marca interna-
cional”, afirma Pedro Bartelle, di-
retor de marketing da empresa e
filho de Pedro Grendene, funda-

dor e principal acionista da Vul-
cabras/azaleia, com 90% dos pa-
péis da companhia. “Hoje, gra-
ças ao desenvolvimento tecnoló-
gico, temos preços que vão de R$
100 a R$ 400. Quando compra-
mos a Azaleia, o tênis mais caro
custava R$ 199.”

Com a ajuda de tênis mais so-
fisticados – os calçados esporti-
vos respondem por 70% do fatu-
ramento –, a empresa se prepara
para crescer 30% ao ano e quer
internacionalizar a Olympikus.
“Com a Copa e a Olimpíada no
Brasil, queremos aproveitar a vi-
sibilidade que vamos ter para le-
var a nossa marca para outros
continentes. Por que o Brasil
não pode ter uma marca para
competir em nível global?”, per-
gunta Bartelle.

Passos tecnológicos. No meio
do ano passado, a Olympikus lan-
çou sua primeira tecnologia pro-
jetada para a prática de corrida.
Vendidos a R$ 250, os tênis regis-
traram até agora a venda de 200
mil pares.

Mas é o tênis mais caro da mar-
ca – e curiosamente não projeta-
do exclusivamente para os espor-
tistas – que tem tido o desempe-
nho comemorado dentro empre-
sa. A linha com tecnologia Zo-
max foi lançada no início do ano

e em apenas seis meses vendeu
um milhão de pares, antecipan-
do para junho o cumprimento de
uma meta que a empresa havia
estabelecido para dezembro.

O tênis, vendido a R$ 400, cha-
ma a atenção pela tecnologia ex-
posta – como torres e tubos de
ar. “São modelos que permitem
a troca de cores das torres de
amortecedores e são os que mais
vendem para quem quer confor-
to na hora de sair no fim de sema-
na. É o segmento que responde
pelo maior consumo de tênis no
mundo hoje”, explica Bartelle.

Com os novos modelos, nos
primeiros três meses do ano, a
linha esportiva cresceu, em va-
lor, quase 30%. Trata-se de um
ritmo quatro vezes maior do que
o das sandálias femininas, chine-
los e botas no mesmo período.

Para Bartelle, a Olympikus mu-
dou de patamar. “Já passamos da
fase de dizer ‘vamos ver o que os
outros estão fazendo’. Agora os
outros vêm nos ver. Já existem
cópias de Olympikus na China.
Estamos sendo observados”.

Marketing. Além da tecnologia,
o marketing é a outra arma de
que a Vulcabras/azaleia lança
mão para fortalecer a Olympi-
kus. Há mais de dez anos, ela é a
marca patrocinadora da Confe-
deração Brasileira de Vôlei e tam-
bém do Comitê Olímpico Brasi-
leiro. “No país do futebol, o pa-
trocínio dos esportes olímpicos
estava em aberto. E a Olympikus
foi inteligente ao se associar a es-
se nicho pouco assediado pelas
marcas internacionais”, afirma
Eduardo Muniz, sócio-consul-

tor da Top Brands. Para ele, hou-
ve uma evolução de valor da mar-
ca nos últimos anos. Mas ainda
há uma distância muito grande
dos players globais. “A constru-
ção de marca nesse mercado vai
muito além dos atributos técni-
cos. Além de tecnologias inova-
doras, é preciso trabalhar pro-
fundamente o lado emocional.
Nesse aspecto, a Olympikus tem
ainda um longo caminho a per-
correr.”

Para tentar diminuir essa dis-
tância, o grupo fez uma ofensiva
no ano passado. “Nós consegui-
mos tirar o Flamengo da Nike.
Assumimos em julho de 2009 e
vendemos em 5 meses mais de
um milhão de camisetas, volume
muitas vezes maior que o do anti-
go fornecedor”, diz Bartelle. “A
fabricação própria e a rede de dis-
tribuição mantida pela empresa
funcionam como diferenciais da
Vulcabras/azaleia”, diz Luís Fer-
nando Pozzi, especialista em ma-
rketing esportivo e ex-gerente
de patrocínio do clube.

O patrocínio também é instru-
mento de internacionalização
da empresa. O grupo apoia três
clubes de futebol argentinos e a
seleção de vôlei do país vizinho,
onde tem uma fábrica com 4,5
mil empregados que produz
60% do que se vende no merca-
do local. “Nosso primeiro passo
será fortalecer a Olympikus no
mercado latino-americano para,
em seguida, avançarmos para ou-
tros continentes”, explica Bartel-
le. Além da Argentina, a empresa
tem escritórios na Colômbia, Pe-
ru e Chile.

● Mercado brasileiro
Segundo dados do Instituto de
Estudos de Marketing Industrial
(IEMI), a produção de calçados
esportivos no Brasil atingiu 80,7
milhões de pares no ano passa-
do, O número corresponde a qua-
se 10% da produção total de cal-
çados do País.
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Nas lojas especializadas em tê-
nis de corrida, os varejistas per-
ceberam um avanço na tecnolo-
gia e na imagem da Olympikus,
mas muitos ainda não enxergam
a marca como um concorrente
de peso no segmento. “A tecnolo-
gia nacional não alcançou o nível
de inovação dos tênis importa-
dos na área de corrida”, afirma
um varejista que prefere não se
identificar.

O argumento de que o País
não tem tecnologia nem escala

para produzir tênis de alta perfor-
mance foi o mesmo usado por
concorrentes da Vulcabras/aza-
leia no ano passado, quando a de-
cisão do governo de sobretaxar o
calçado importado da China pro-
moveu um racha entre os fabri-
cantes. A empresa foi a grande
defensora da medida, alegando a
perda de empregos na indústria
brasileira, enquanto marcas mul-
tinacionais e mesmo nacionais
como Cambuci (dona da marca
Penalty) e Alpargatas (Topper e

Rainha) questionaram a decisão.
Para essas empresas, as medidas
antidumping são uma limitação
àssuas estratégiasde usar a estru-
tura de produção chinesa para
completar, com modelos de
maior tecnologia, as linhas de-
senvolvidas no País. “O setor pre-
cisa de incentivo, não de prote-
ção”, diz Márcio Utsch, presiden-
te da Alpargatas, que importa as
marcas Timberland e Mizuno e
questiona na Justiça a medida.

Para alguns concorrentes, os

investimentos feitos pela Vulca-
bras nos últimos anos foram exa-
gerados e deixaram a empresa
com capacidade ociosa elevada.
Por isso o lobby da companhia
para a aprovação da medida anti-
dumping.

Milton Cardoso, presidente
da Vulcabras e da Associação Bra-
sileira de Calçados (Abicalça-
dos), se defende. “Represento
um setor que gera 360 mil empre-
gos diretos. A concorrência pre-
datória da China havia tirado, só
em 2008. 40 mil empregos da in-
dústria brasileira. A medida anti-
dumping foi uma das melhores
coisas que aconteceram no se-
tor”, afirma. “Com a sobretaxa,
70 mil vagas já foram criadas.”

● Passos de gigante
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NECO VARELLA/AE

Nacional.
Poltrona
Órbita e
pendente
Bols (E),
atrações da
Paralela Gift.
Luminária
regulável
Lift (ao lado)
estará na
bienal.

Oportunidade. ‘Com Copa e Olimpíada no Brasil, queremos levar nossa marca para outros continentes’, diz Bartelle
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