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Iniciada em 1975 como um pequeno negócio de roupas de borracha para surfistas que 
viajavam a Garopaba, no litoral catarinense, em busca de boas ondas, a Mormaii deve encerrar 
2010 como uma empresa de R$ 320 milhões. A expectativa de faturamento cerca de 20% 
acima do ano passado leva em conta não só as vendas do produto que deu origem à 
companhia, mas também a receita proveniente do licenciamento de sua marca, que hoje 
estampa 32 itens, de pranchas a óculos e bicicletas. A ideia agora é acrescentar a essa lista 
mais duas categorias: cosméticos e água com sabor.  
 
As licenças foram a maneira que a empresa encontrou para crescer. Apenas as roupas de 
borracha (neoprene) próprias para surfe, mergulho e esportes aquáticos são fabricadas pela 
companhia, em uma unidade instalada em Garopaba e que emprega cerca de 300 
funcionários.  
 
De acordo com o vice-presidente da empresa, Eduardo Nedeff, o lançamento dos cosméticos 
deve ocorrer depois do Carnaval de 2011. Serão 49 produtos, incluindo perfumes, protetores 
solares, hidratantes e desodorantes. Os itens serão licenciados para uma fabricante do interior 
de São Paulo e devem ter como apelo o uso de ingredientes orgânicos. A companhia levou dois 
anos para desenvolver a linha. "Estudamos o mercado e percebemos que havia alguns nichos 
que as fabricantes de cosméticos não estavam atendendo", afirma Nedeff.  
 
Essa não é a primeira incursão da Mormaii fora do nicho esportivo. Com óculos e relógios, a 
empresa já testou o potencial da marca em lojas multimarcas pelo país. Além de 30 franquias 
de lojas da marca Mormaii (há planos de inaugurar um ponto de venda em Fernando de 
Noronha) os produtos estão espalhados em 20 mil pontos de venda no Brasil.  
 
Em outubro, deve chegar ao mercado uma linha de águas com sabor e de complementos de 
alimentação natural. A parceira será a Água da Guarda, de Tubarão, no sul catarinense. 
 
Mas a variedade de itens de consumo licenciados pela Mormaii deve ser revista. "Vamos dar 
uma parada com os licenciamentos e planejar uma revisão", diz Nedeff. O vice-presidente não 
detalha, mas a intenção é reduzir o ritmo de entrada em novos negócios a partir do ano que 
vem.  
 
Atualmente, entre os produtos mais representativos no faturamento da empresa, estão os 
chinelos de dedo. Produzidos pela gaúcha Grendene, os chinelos representam 13% da receita 
da Mormaii. "São os maiores em volume de vendas e em valores", diz o vice-presidente. 
 
O negócio das bicicletas, que começou em 2006 em parceria com os empresários Vanderley 
Shappo e Edmundo da Cunha, também tem mostrado resultados. A fabricação já superou as 
100 mil unidades previstas há quatro anos. Em 2010, a produção deve alcançar o volume de 
250 mil bicicletas licenciadas com a marca. Nedeff diz que o produto tem grande aceitação 
entre o público infanto-juvenil. "São bicicletas com preços mais populares. Já estamos entre as 
cinco principais marcas vendidas no Brasil", afirma. 
 
A empresa atua também no mercado externo. Segundo Nedeff, 86 países recebem produtos 
Mormaii. Na América do Sul, há parcerias com fabricantes na Argentina, Chile, Peru e Uruguai. 
Entre os produtos de maior presença no exterior estão as roupas de borracha e os óculos de 
sol. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 23 ago. 2010, Empresas, p. B6. 


