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A dificuldade da indústria cal-
çadista brasileira em competir
com os produtores do mercado
asiático levou a Paquetá, fabri-
cante do Rio Grande do Sul, a
buscar uma solução drástica —
fincar os pés em solo asiático.
A companhia pretende abrir
sua primeira unidade no conti-
nente na China.

Tradicional no mercado in-
terno e externo, a Paquetá, que
possui fábricas no Brasil, na
Argentina e na República Do-
minicana, espera concorrer
em igualdade com os produto-
res chineses, que na opinião
de Leandro Mosmann, supe-
rintendente da Dumond e da
Capodarte, marcas do grupo
Paquetá, já viraram um proble-
ma para a indústria calçadista
brasileira. “Hoje o Brasil não
tem condições de competir
preço com os produtores dos
países asiáticos, em especial a
China”, afirma Mosmann.

A nova fábrica vai atender
exclusivamente clientes que
terceirizam a produção de suas
marcas. Segundo Mosmann, o
objetivo não é atender as mar-
cas próprias do grupo Paquetá,
mas conseguir atender os clien-
tes que buscam preço e volume
de produção.

Hoje, a empresa produz para
Adidas, Asics, Hugo Boss e Kate
Spade. “Atendemos essas mar-
cas em produtos mais elabora-
dos, com um valor agregado
maior”, afirma Mosmann.

O grande vilão da indústria
calçadista brasileira hoje, na
opinião de Mosmann, é cha-
mado o “custo Brasil”, causado
pela alta carga tributária e pela
falta de incentivo quanto às
questões trabalhistas — no
país, com todos os encargos e
impostos, um trabalhador cus-
ta o dobro do valor do seu salá-
rio ao empregador.

A iniciativa de abrir a fábrica
da República Dominicana, por
exemplo, foi tomada com vistas
aos baixos custos tributários e
também no acordo de tarifação
zero que o país tem com os Es-
tados Unidos. Desta forma, a
companhia consegue chegar ao
maior mercado consumidor do
mundo com um preço muito
mais competitivo.

Varejo
Enquanto a produção para ter-
ceiros passa por uma reestrutu-
ração, a Dumond está ganhan-
do espaço no mercado interna-
cional com lojas de suas mar-
cas. Com um projeto piloto, a
empresa abriu três unidades
nas Filipinas. A iniciativa deu
tão certo que interessados em
abrir franquias no mercado
asiático procuraram a empresa.

As primeiras franquias se-
rão na China e em Hong Kong,
e a abertura está marcada para
o próximo ano. “A aceitação
foi impressionante e em pouco
tempo de atuação no mercado
asiático tivemos interessados
em abrir novas lojas”, afirma
Mosmann.

A empresa pretende inten-
sificar o potencial da marca
Dumond nos países do outro
lado do globo e tornar a marca
mais conhecida entre a maior
população do mundo. Mesmo
com a abertura da nova fábrica
da empresa em solo asiático,
os produtos Dumond e Capo-
darte continuarão sendo pro-
duzidos no Brasil.

“A nossa ideia é continuar
produzindo essas marcas nas
outras fábricas, a unidade
asiática será inteiramente vol-
tada a atender marcas que pro-
curam parceiros para a tercei-
rização de produtos”.

Só neste ano, as lojas Dumond
e Capodarte faturaram R$ 150
milhões, quase o mesmo mon-
tante que a fábrica faturou com
as marcas, R$ 160 milhões. ■

Paquetá fabricará
calçados na China
para cortar custos
Indústria que atende Adidas e Asics no Brasil também abrirá
lojas na Ásia para suas marcas próprias Dumond e Capodarte

Depois de ver
o número de pares
que produz para
grandes marcas
internacionais
diminuir pela falta
de competitividade
no preço, o grupo
Paquetá resolveu
mudar de estratégia
e abrir uma
nova fábrica no
mercado asiático

LOJAS

R$ 150 mi
é quanto as lojas da Dumond
e da Capodarte devem faturar em
2010. São cem lojas no Brasil e
em vários países do exterior. No
ano que vem a rede chega à Ásia.

PRODUÇÃO

1,5 milhão
de pares são produzidos
anualmente para a etiqueta
Dumond. Atualmente 25%
dessa produção é destinada
ao mercado externo.

MERCADO INTERNO

R$ 120
é o preço médio dos sapatos
Dumond e Capodarte para o
atacado. As marcas são as mais
elaboradas do grupo, que também
atende o mercado popular.

FATURAMENTO 2010

R$ 160 mi
é a previsão de faturamento
da Dumond e da Capodarte
para o ano de 2010. Isso inclui
a venda para lojas próprias,
franquias e multimarcas.

Leandro Mosmann,
superintendente da
Dumond e da Capodarte:
expansão começou com
fábricas na Argentina
e República Dominicana

AUTOMOBILÍSTICO

V.N. Automóveis vai montar em 2011 o
primeiro carro elétrico português, o Mobicar
Empresa portuguesa de carroçarias para caminhões vai iniciar
no segundo semestre de 2011 a montagem do Mobicar, o primeiro
carro eléctrico português que está sendo desenvolvido pelo Centro
para a Excelência e Inovação na Industrial Automóvel, em Maia.
Em uma primeira etapa serão fabricados 350 veículos destinados a testes.
A produção em escala comercial só ocorrerá em 2012, com 6.250 carros.

Bruno Barbosa/Diário Económico
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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.

Stringer/Reuters
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