
A competição com produtos
importados fez mais uma víti-
ma no cenário nacional, a Vul-
cabras|azaleia, que fechou as
portas de seis fábricas na Ba-
hia. Além da disputa com os
produtos vindos de fora, o bai-
xo volume de produção nas
unidades e os elevados custos
logísticos foram usados como
justificativa para a decisão. Em
contrapartida, a companhia
afirmou que os planos para a
construção de uma unidade fa-
bril na Índia — que vai deman-
dar investimentos de US$ 50
milhões — estão mantidos.

A contradição entre o fecha-
mento das fábricas brasileiras e
a migração para a Índia revela
uma fragilidade do setor de cal-
çados, que é comum a outros
pontos da indústria nacional: a
falta de competitividade.

Mesmo depois de uma ligeira
queda das importações prove-
nientes da China — que enviou
38 milhões de pares de calçados
para o país em 2010 — com a im-
posição da tarifa antidumping,
a importação ainda é uma pedra
no sapato do setor.

Segundo o analista técnico da
Lafis do setor calçadista, Adil-
son Amantino, é possível que
outras empresas tracem a mes-
ma rota da Vulcabras|azaleia e
comecem a vislumbrar partici-
pação em outros países. “Nem a
mais patriota das empresas per-

manece em um país quando
não se tem incentivo, nem con-
dições que proporcionem uma
competição equilibrada”, diz.
Esta também pode ser a estraté-
gia da Alpargatas, detentora das
marcas Havaianas, Dupé, To-
pper, Rainha, Mizuno, Timber-
land e Sete Léguas. A compa-
nhia já revelou planos de am-
pliar suas vendas na Índia e Pa-
quistão. Apesar de não ter fábri-
ca na região, Amantino destaca
que a companhia pode estar “re-
conhecendo território para no-
vas empreitadas.”

Empregos
O fechamento das seis unida-
des da Vulcabras|azaleia resulta
no fechamento de 1,8 mil pos-
tos de trabalho. Por meio de co-
municado, o presidente da com-

panhia, Milton Cardoso, afir-
mou que os funcionários podem
atuar nas outras 12 unidades fa-
bris do estado baiano. A empre-
sa se comprometeu a arcar com
os custos de transporte para as
outras fábricas. No entanto, os
trabalhadores que não aceita-
rem as transferências terão uma
gratificação financeira de dois
salários mínimos, além de todas
as verbas rescisórias.

A companhia afirma que a
produção do estado da Bahia
não será reduzida, pois as uni-
dades têm capacidade ociosa,
compensando a produção das
unidades fechadas. Em outu-
bro, as unidades baianas produ-
ziram 900 mil pares de calça-
dos. Nos últimos quatro anos,
a calçadista investiu R$ 207 mi-
lhões na Bahia. ■

Uma das maiores companhias
de headwear do mundo, a ame-
ricana New Era pretende imple-
mentar um novo tipo de exposi-
ção de bonés nos pontos de
venda do país para atingir um
crescimento de 30% em 2012.
Com um investimento de R$ 5
milhões, a empresa pretende
expandir no país o seu modelo
de sucesso no mercado externo
denominado "Walls" que faz a
companhia comercializar uma
média de 40 milhões de unida-
des ao ano. A iniciativa está ho-
je em 200 lojas do país e a ex-
pectativa é chegar a mil estabe-
lecimentos em 2012.

A New Era chegou há um ano
ao país após adquirir por US$ 10
milhões a Marc4, empresa na-
cional do segmento de bonés
premium que vende em média
600 mil unidades com um pre-
ço médio é de R$ 150. Essa co-
mercialização gera um fatura-
mento em torno de R$ 90 mi-
lhões, valor não confirmado pe-
la companhia. Entretanto, a
companhia tem modelos que
chegam a custar mais de R$ 2
mil, como é o caso de um mode-

lo que leva cristais Swarovski.
No segmento, o principal ne-

gócio da empresa no país é o
contrato de licenciamento com
22 times brasileiros, que respon-
dem a 40% do total de bonés
vendidos no Brasil. “Essa atua-
ção no esporte atraiu o interes-
se da New Era pela Marc4 e essa
química entre as duas empresas

tem dado resultados”, afirma
Arthur Regen, sócio-diretor da
companhia, cujos negócios vão
crescer 65% esse ano.

No próximo ano, a New Era
pretende realizar junto aos ti-
mes de futebol diversas ações
de marketing como promo-
ções, eventos e iniciativas nas
mídias sociais. Além disso, a
empresa avalia expandir o nú-
mero de parcerias no esporte
com alguns clubes da região
Nordeste que ainda não tem
contrato. “O futebol está ainda
mais forte no país por conta da
Copa do Mundo”, diz Regen.
Entre os grandes times do país,
as únicas exceções no portfólio
da empresa são Palmeiras e Flu-
minense, cujo fornecedor de
material esportivo, a Adidas,
não permite a realização de con-
tratos com outras empresas pa-
ra esse tipo de produto.

Já no exterior, a New Era é
famosa por produzir os bonés
oficiais dos times que inte-
gram as ligas americanas de
beisebol (MLB), futebol (MLS)
e de hóquei (NHL).

Outras áreas
Apesar da forte atuação no seg-
mento, a venda de bonés não é
o único negócio da companhia.
A New Era pretende expandir
sua atuação no mercado de mo-

da com o lançamento de roupas
e acessórios, como calças, ber-
mudas, camisetas e mochilas.

Além desta iniciativa, a em-
presa está negociando a fabrica-
ção de produtos da modalidade
de luta UFC, cujo contrato de li-
cenciamento vai até 2014 com
possibilidade de renovação. Pa-
ra essa área, a companhia está
negociando acordos com duas

empresas do Paquistão para in-
crementar a linha com equipa-
mentos para academia de luta,
produtos infantis e acessórios
para a prática do esporte, co-
mo protetores e luvas.

“Nosso negócio está voltado
para produtos voltados ao públi-
co jovem que tenha ligação com
esportes e atividades de ação”,
explica o sócio-diretor. ■
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Companhia continua planos
de construir unidade na Índia

COMBUSTÍVEIS

BPcompra ativos de combustíveis de
aviação da Raízen por R$ 185 milhões

“Os 1,8 mil funcionários das
fábricas fechadas podem
atuar em uma das 12 unidades
fabris que permanecem
em operação na Bahia”

Produtos da marca chegam
a custar mais de R$ 2 mil

Rodrigo Capote

Divulgação

AUTOMÓVEIS

Chery do Brasil não vai reajustar valores
de seus veículos em 2011

Fabricante americana New Era desembarca
dos EUA para fazer a cabeça dos brasileiros

A Air BP, unidade de combustíveis para aviação da petroleira britânica
BP, anunciou, na última sexta-feira, a aquisição de ativos que
pertenciam à Raízen, joint venture entre Shell e Cosan, por R$ 185
milhões. A operação incluiu instalações como tanques de estocagem,
veículos e dutos para abastecimento de aeronaves em sete aeroportos.
Com o negócio, a Air BP estará em 18 aeroportos brasileiros.

A companhia chinesa afirmou no entanto que por determinação da
nova medida para o setor automotivo, “o aumento será inevitável”.
A Chery se compromete a manter o preço de seus veículos enquanto
durarem os estoques e afirmou que anunciará nova tabela de
preços apenas em 2012. A companhia está construindo uma fábrica
Jacareí/SP e vai iniciar produção nacional em 2013.

QUASE METADE

Venda de bonés representa 
cerca de 40% do faturamento 
da companhia
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