
A Vulcabras, uma das maiores
calçadistas do país, detentora
das marcas Azaleia, Opanka e
Dijean, está investindo no de-
senvolvimento tecnológico de
suas linhas de calçados esporti-
vos, como Olympikus e Ree-
book, que representam 70% do
faturamento da empresa. Além
disso, a companhia negocia a
montagem de uma fábrica na
Índia que abastecerá as unida-
des brasileiras com componen-
tes básicos dos calçados. O obje-
tivo das iniciativas é ganhar
competitividade para enfren-
tar marcas globais. “Meu avô
sempre dizia que eu precisava
estar nas melhores vitrines.
Nossos produtos disputam o
mesmo espaço que Nike e Adi-
das e lideramos no Brasil”, diz
o empresário Milton Cardoso,
que também preside a Associa-
ção Brasileira das Indústrias de
Calçados (Abicalçados).

A concorrência desleal é a
grande preocupação de Cardo-
so. Tanto que ele não perde a
oportunidade de chamar a aten-
ção do governo para situações
que, acredita, deveriam ser cor-
rigidas. Para demonstrar que en-
tram produtos irregulares no
país (29 milhões de pares em
um ano em suas contas), recen-
temente Cardoso simulou um
pedido de importação só para
mostrar que produtos chineses
chegavam ao Brasil ilegalmente
como se fossem produzidos na
Malásia e Vietnã.

Cardoso também é capaz de
reconhecer iniciativas públicas
que considera positivas. Mas
não perde a oportunidade de
atuar como lobista da indústria
e pedir mais, como ocorre em
relação a medidas de incentivo
à produção local que integram o
plano Brasil Maior lançado no
início deste mês. “As medidas
são boas, mas tímidas. Espera-
mos que agora, com maior rigor
nas importações, a indústria
possa se beneficiar do cresci-
mento do mercado interno e a
Vulcabras estará entre essas be-
neficiadas”, afirma.

Qual será o impacto do Brasil
Maior para sua empresa?
O plano tem uma componente

muito importante que é a maior
atuação dos organismos de defe-
sa comercial do Brasil, por
exemplo, o número de servido-
res do Decom (Departamento
de Defesa Comercial), que vai
triplicar. Isso vai permitir que o
Brasil controle essas importa-
ções predatórias que estão inva-
dindo o mercado. Em calçados
conseguimos, depois de uma
enorme batalha, provar que
existia dumping nas importa-
ções de calçados chineses. Este
foi o maior processo de investi-
gação comercial do Brasil, com
mais de 40 mil páginas e, nem
tampouco tinha secado a tinta
do Diário Oficial publicando a
portaria do dumping, já come-
çaram a aumentar as importa-
ções de sapatos da Malásia, do
Vietnã, que todos nós sabemos
que são sapatos chineses expor-
tados para cá com essa certidão
de nascimento falsa. Basta
olhar as estatísticas da China,
que mostram que 38 milhões de
pares de calçados vieram para o
Brasil, e as estatísticas da recei-
ta no Brasil mostram que foram
importados nove milhões de pa-
res da China. Quer dizer, 29 mi-
lhões produzidos na China che-
garam aqui como vietnamitas,
malaios, indonésios.

Mas o que muda para a
Vulcabras com o plano?
O mais importante para mim é
que a presidente (Dilma Rous-
sef) deu início aos passos ini-
ciais e o governo passou a olhar
a indústria com mais atenção.
As medidas concretas financei-
ras são expressivas em si, mas
ainda são insuficientes, tímidas
no total. Não estou avaliando ne-
gativamente as medidas. Quan-
do observamos a contribuição
patrimonial da folha, que é uma
parte do problema, foi reduzida
cerca de até 40% para a indús-
tria de calçados. A redução de
100% seria melhor, mas esta re-
dução ninguém pode dizer que
é pouco. Esperamos que agora,
com maior rigor nas importa-
ções, a indústria possa se benefi-
ciar do crescimento do merca-
do interno e a Vulcabras estará
entre essas beneficiadas. Espera-
mos que a relação de competiti-
vidade entre a produção no Bra-
sil e no exterior volte a melho-
rar e possamos fazer novos in-

vestimentos em ampliação de
capacidade no futuro.

Então a Vulcabras vai
continuar investindo
na produção nacional?
Do que nós vendemos, 95% pro-
duzimos aqui. Geramos no Bra-
sil cerca de 40 mil empregos. Va-
mos ganhar competitividade pe-
las componentes tributárias, pe-
las medidas de permitir reduzir
custo do investimento, pois hou-
ve autorização de crédito ime-
diato dos impostos dos investi-
mentos, houve a prorrogação
do PSI (Programa do BNDES que
financia investimento produti-
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Vulcabras aposta em tecnologia
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A China exportou
38 milhões de
pares de calçados
para o Brasil,
mas as estatísticas
brasileiras só
apontam nove
milhões. Quer
dizer, 29 milhões
chegaram aqui
de forma irregular
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Na Índia, vamos
produzir partes de
sapatos. Manteremos
no Brasil a produção
que depende de
muito investimento
e competência
industrial

EMPRESAS

ENTREVISTA MILTON CARDOSO Presidente da Vulcabras

Editora: Rita Karam rkaram@brasileconomico.com.br
Subeditora: Estela Silva esilva@brasileconomico.com.br

20 Brasil Econômico Quinta-feira, 11 de agosto, 2011



vo), então tudo isso vai colabo-
rar à medida que vá se transfor-
mando em realidade. As medi-
das vão ser aplicadas de forma
gradativa até o final do ano, diz
o ministro Guido Mantega.Eu
acho que elas começam a surtir
efeito com certa antecedência.
Só o fato de gerar ânimo para a
indústria já é importante.

Em que a Vulcabras
vai investir?
Isso poderá ser muito visível no
produto Olympikus. Quando a
Vulcabras comprou a Azaleia, a
Olympikus já era uma boa mar-
ca, um grande produto, mas mui-

to focado no mercado de volu-
me. Adicionamos muita tecnolo-
gia ao produto, que hoje é líder
no mercado nacional de tênis. A
tecnologia de calçado esportivo
é muito difícil, depende do desen-
volvimento de compostos quími-
cos, moldes, sistemas de aqueci-
mento. Então nós vamos investir
nas fábricas que estão prepara-
das para essas tecnologias.

Quais fábricas estão
preparadas?
Hoje nós estamos produzindo
Olympikus no Ceará, que tam-
bém produz Reebook, e na fábri-
ca da Bahia, que nós compra-

mos com a Azaleia, e foi comple-
tamente remodelada em termos
de equipamento, prédios, siste-
mas de controles de processos.

O que a Vulcabras irá produzir
na fábrica da Índia?
Na fábrica da Índia - que ainda
está em negociação - vamos pro-
duzir partes de calçados esporti-
vos e, eventualmente, algum fe-
minino. A parte de solado, que
depende de muita competência
industrial e muitos investimen-
tos, vamos manter no Brasil. O
plano é potencializar a produ-
ção brasileira. Na Índia, quere-
mos ter cinco mil empregados

em dois anos. Levamos 60 anos
para montar no Brasil a indús-
tria que emprega 40 mil empre-
gados, então as coisas não são as-
sim num passe de mágica. Estes
indianos não substituirão os em-
pregados no Brasil.

Como é concorrer com
a Adidas e Nike?
No Brasil, com a Olympikus,
nós somos maiores do que eles e
participamos das mesmas vitri-
nes, das mesmas faixas de pre-
ços e disputamos os mesmos
consumidores exigentes, que
querem produtos que realmente
sejam eficientes em termos de

tecnologia de amortecimento.

Quais são as oportunidades
dos megaeventos como a Copa
do Mundo e as Olimpíadas?
Eventos esportivos sempre au-
mentam a demanda de artigos
esportivos e a Copa e as Olim-
píadas no Brasil trazem como
principal vantagem o cresci-
mento do consumo. A Vulca-
bras é a maior indústria brasilei-
ra deste material. Poucos paí-
ses do mundo têm uma marca
nacional como a líder do merca-
do local em material esportivo.
Isso só acontece na Alemanha,
nos Estados Unidos e Brasil. ■

“

Murilo Borça

Petrobras fecharefinariaapósexplosão

para enfrentar Nike e Adidas
Eventos esportivos
sempre aumentam
a demanda de
artigos esportivos e
essa Copa do Mundo
e Olimpíadas no
Brasil trazem como
principal vantagem
o crescimento
do consumo, e a
Vulcabras é a maior
indústria brasileira
deste material

Oscar Cabral

A subsecretaria de Gestão Ambiental da cidade argentina de Bahía
Blanca determinou que a Petrobras suspenda a operação de sua
refinaria Ricardo D. Eliçabena após uma explosão que deixou um morto
e um ferido ontem. A Petrobras havia informado mais cedo que
apesar da explosão as operações da unidade não haviam sido afetadas.
“A refinaria foi parada preventivamente, por solicitação da Subsecretaria
Ambiental local. As causas do acidente serão investigadas”, declarou.

MiltonCardoso: sóAlemanha,
EUAeBrasil possuemuma
marcanacionalcomo líder
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 11 ago. 2011, Primeiro Caderno, p. 20-21.




