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Via Uno, Democrata e Dumond
participam de feiras e para
introduzir suas marcas na China

Enquanto uma possível desin-
dustrialização no Brasil preocu-
pa empresários e funcionários
de fábricas, algumas indústrias
trilham um caminho diferente
para calçar novos consumido-
res. Em vez de entrar na briga
pelo menor preço abrindo uni-
dades próprias em países como
China e Taiwan, onde os custos
de mão obra e de produção são
mais baixos do que por aqui, al-
gumas empresas brasileiras se
preparam para entrar com seus
produtos no mercado asiático.
No ano que vem, Via Uno, De-
mocrata e Dumond vão partici-
par de feiras locais do mercado
asiático e tentarão introduzir
suas marcas próprias.

“Começamos a fazer um
trabalho para fortalecimento
da marca nos países da Ásia. O
produto ‘Made in Brazil’ não
tem a tradição que, por exem-
plo, tem o calçado italiano. É
preciso mostrar para o consu-
midor a qualidade e o design
do nosso sapato”, afirma Mar-
celo Paludetto, diretor de ven-
das da Democrata.

Ainda sem nenhuma expec-
tativa formal sobre quanto deve
vender para os países orientais,
Rodrigo Matos, gerente de ex-
portação da Via Uno, afirma que
antes de começar a divulgação
da marca por lá, a empresa co-
meçou a reestruturá-la no mer-
cado interno. “Fizemos um tra-
balho de marketing intenso
para mudar a imagem da Via
Uno. Hoje oferecemos um sa-
pato com valor agregado maior,
com um apelo de moda, o que
nos dá mais fôlego junto à con-
corrência”, afirma o gerente.

A China ainda não é o maior
mercado consumidor do mundo
— perde para os Estados Unidos—
, mas é o que mais cresce. Com
um poder aquisitivo em franca
ascensão, marcas do mundo in-
teiro estão virando seus holofotes
para o maior país do mundo. “É
preciso entender qual é a neces-
sidade do cliente asiático, o que
ele espera do nosso produto e de
que maneira devemos fortalecer
o nosso nome”, afirma Matos.

As três empresas, que esta-
rão juntas na iniciativa de in-
serir produtos brasileiros no
mercado asiático, tiveram uma
queda na exportação nos últi-
mos anos. Segundo Leandro
Mosmann, superintendente da
Dumond e da Capodarte, nos
últimos anos, o gráfico de ex-
portação da empresa teve uma
forte queda, mas desde o início
deste ano a exportação voltou a
crescer. “Acredito que no pró-
ximo ano com essa nossa ini-
ciativa de entrar no mercado
oriental teremos mais um
crescimento”, afirma. ■

Para entrar no
mercado Chinês,
as empresas
brasileiras
começaram
a fortalecer a
marca no país.
Ações de marketing
e apresentação
dos produtos para
os principais
lojistas locais
foram a estratégia
dos produtores
brasileiros

Design “Made
in Brazil” tenta
calçar asiáticos

FATURAMENTO 2011

R$ 200 mi
deve ser o faturamento da
Dumond e da Capodarte para
o próximo ano. O crescimento
de lojas promete incrementar
o faturamento da rede.

PREÇO EXPORTAÇÃO

US$ 45
é o valor médio dos sapatos
da Dumond e da Capodarte
vendidos ao mercado externo.
Com o dólar baixo a
exportação é desfavorável.

A questão da desindustrialização
brasileira é uma realidade para
Luiz Barcelos, presidente da
fábrica de calçados mineira Luiza
Barcelos. Segundo o executivo, a
situação só mudará caso o novo
governo tome sérias medidas em
relação às reformas necessárias.
“Não adianta mexer apenas
no câmbio, a situação é muito
mais grave do que se imagina.
Não temos condições de competir
com mercados como o asiático”,
afirma Barcelos. Além disso,
ele afirma que o antidumping
imposto ao mercado chinês — uma

sobretaxa de US$ 18 por par de
sapato que é produzido na China
e importado para o Brasil — não
está ajudando a indústria local.
Para Barcelos, se as empresas
produzissem na China e
importassem o calçado de
maneira legal ao Brasil, o custo
não compensaria. “O que está
acontecendo é uma triangulação.
As pessoas produzem na
China, mas importam os
produtos como se tivessem sido
produzidos, por exemplo, em
Taiwan, onde não existe nenhum
tipo de barreira”, afirma. A.V.A

Triangulação atrapalha mercado brasileiro

Charles Dias

IMÓVEIS

EzTec faz projeção de atingir até R$ 1,2
bilhão em lançamentos no ano que vem
Neste ano, a empresa cumpriu a promessa de lançamentos em valor geral
de vendas (VGV) de R$ 700 milhões a R$ 900 milhões. Com o lançamento
do Gran Village Vila Formosa, em 19 de novembro de 2010, a EzTec atingiu
R$ 887,1 milhões em lançamentos no ano. A incorporadora também
realizou projeções de margem bruta mínima de 40,0% e margem líquida
mínima de 30,0%, de acordo com as práticas contábeis vigentes.

AÇO

Lucro da indústria siderúrgica da China
cresce 21% em outubro e supera US$ 1 bi
Os dados são da Associação de Ferro e Aço da China (Cisa).
As 77 companhias monitoradas pela Cisa viram melhora contínua
na lucratividade sobre o ano passado. Entretanto, a margem
de lucro se manteve em apenas 2,84% até setembro de 2010 e
a indústria siderúrgica doméstica continua sensível a pequenas
flutuações nos preços dos produtos e das matérias-primas.
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