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DA PRODUÇÃO

Resultados da empresa e do 
setor nos últimos anos
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Para fugir dosmercados domina-
dos pelos chineses, a Grendene
resolveu investir na exportação
de suas linhas mais sofisticadas,
comoaMelissa e a IpanemaGise-
le Bündchen. “São produtos
com muito valor agregado, por
conta do design e nome que car-
regam”, disse Francisco Sch-
mitt, diretor de relações com in-
vestidoresdaGrendene.Ummo-
delo de sandáliaMelissa comde-
sign assinado pela estilista Vi-
vienne Westwood, por exem-
plo, chega a custarmais £ 200 (o
equivalente a R$ 568) em algu-
mas boutiques de Londres.

Desde 2003, a Grendene é a
maior exportadora de calçados
do Brasil, responsável por qua-
se 40% das exportações brasi-
leiras do setor. O problema é
que a maior parte de suas ven-
das para o exterior é de produ-
tos mais baratos, como as li-
nhas Grendha e Rider. “Nessas
linhas mais simples é muito di-
fícil competir com os chine-
ses”, afirma Schmitt. Hoje, a
China é responsável por mais
de metade da produção mun-
dial, de cerca de 11 bilhões de
pares produzidos em 2011. Esti-
mativas apontam que a a produ-
ção mundial tenha sido de 20
bilhões de pares de calçados no
ano passado.

Para ajudaradivulgar suaprin-
cipal marca premium, a Melissa,
a Grendene inaugurou no mês
passado uma loja conceito da
marcanobairrodo Soho, emNo-
va York. O investimento foi de
aproximadamente US$ 5 mi-
lhões. “É um valor baixo perto
do retorno institucional queas lo-
jas conceito dão para a marca”,
afirma Schmitt. Essa é a segunda
unidade da marca. A primeira

é na ruaOscar Freire, em
SãoPaulo.Aempre-

sabusca locais emoutras cidades
irradiadoras de moda, como Mi-
lão e Paris, para abrir novas lojas.
A estratégia já tem trazido re-

sultados. Mesmo com a queda
de 22% nas exportações da em-
presa em 2011, as vendas deMe-
lissa cresceram. “Vamos demo-
rar algum tempo para voltar ao
volume de exportação de 2010,
mas em termos de receita vamos
nos reestabelecer mais rapida-
mente”, diz Schmitt.

Vendas no Brasil
Não foi só a diminuição das ex-
portações que prejudicou o re-
sultado da Grendene em 2011. O
mercado interno também apre-
sentou queda, fazendo com que
a produção da empresa caísse
11,4%, acima dos 5% de regis-
trados pelo setor.
A empresa estimaque sua par-

ticipação no mercado de calça-
dosno Brasil tenha diminuído de
16% em 2010 para 14% no ano
passado. “Houve uma retração
geral no setor,mas tivemos tam-
bém problemas com as escolhas
denossas coleções”, afirma Sch-
mitt. Para os próximos 5 anos, a
Grendene espera crescer a uma

taxa compostamédia en-
tre 8% e 12%. ■

A Hugo Boss, grife masculina
alemã controlada pelo fundo de
investimento Permira Advisers,
estima que, em 2015, suas ven-
das mundiais alcancem ¤3 bi-
lhões e uma geração de caixa
operacional de ¤ 750milhões. O
impulso nas vendas virá de no-
vas unidades a serem abertas na
Ásia e nos Estados Unidos.

Nos próximos três anos, a
empresa abrirá 50 novos pon-
tos de venda ao redor do mun-
do. De acordo com o diretor fi-
nanceiro da companhia, Mark
Langer, só a China receberá 20
novas lojas. A Ásia deverá re-
presentar 20% das vendas da
Hugo Boss em três anos, contra
os atuais 13%. Só no ano passa-
do, a companhia inaugurou 28
pontos de venda no país e regis-
trou um aumento nas vendas
da ordem de 34%.O executivo
disse não estar assustado com o
desaquecimento da atividade
econômica do país.
Langer informou ainda que

espera que as vendas da Hugo
Boss cresçam 10% neste ano.
Contrariando o temor de desace-
leração econômica, a empresa
aposta em bom desempenho na
Alemanha, Reino Unido e Fran-
ça em 2012 e um “crescimento
muito positivo” no continente
americano.No ano passado, a
empresa registrou vendas de ¤
1,25 bilhão na Europa, 19% a
mais que em 2010. No total, a
grife faturou ¤2,06 bilhões e ob-
tee lucro líquido de ¤284 mi-
lhões. “Os primeiros dois me-
ses deste ano foram bastante sa-
tisfatórios”, disse Claus-Dietri-
ch Lahrs, presidente-executivo
da Hugo Boss. ■ Bloomberg

HIGIENE

Fabricantede fraldas sueca lança novas
linhas no mercado brasileiro

CAMINHÕES

SKFe Scania assinam contratode
R$ 38 mi até 2015 para fornecer peças

Casper Hedberg/Bloomberg

Grendene refaz estratégia
para fugir dos chineses

Julie Franco, de Frankfurt
Reuters

Boeing diz que honrarámetas de entrega de jatos 787

A SKF do Brasil e a subsidiária da Scania no Brasil fecharam um
contrato de R$ 38 milhões para o fornecimento de rolamentos de roda
e transmissão até 2015. A princípio, os rolamentos serão importados
da Europa e da Ásia. A partir de 2013, porém, os componentes serão
produzidos na planta brasileira da empresa, em Cajamar. Com o
contrato, a SKF pretende expandir sua divisão automotiva no país.

MODA

A mundial sueca SCA, produtora de fraldas e absorventes
para adultos, lança este mês a marca Tena nas farmácias,
supermercados e cirúrgicas de todo o país. Os produtos estarão
disponíveis em três linhas diferentes. Este é o primeiro
lançamento da SCA no país. A empresa chegou ao Brasil no passado,
com a aquisição da Pro Descart, dona da marca Biofral.

Asmudanças na
estratégia para as
exportações e os
problemas enfrentados
nomercado interno
fizeram comque a
produção da Grendene
caísse 11,4%, abaixo
dos 5% registrados
pelomercado

O presidente-executivo da uni-
dade de aviões comerciais da
Boeing reafirmou que pode cor-
rigir o problema na produção
do 787 Dreamliner e cumprir as
metas de entregas deste ano.
O cronograma do avião de es-

trutura de carbono já tem um
atraso de três anos. Em feverei-
ro, a fabricante anunciou sinais
de “delaminação” na fuselagem
traseira de alguns 787s, o que le-
vantou dúvidas sobre o plano
de construir dez desses aviões

por mês até o fim deste ano.
“Não vejo nada até hoje que

me faça acreditar que não entre-
garemos todos os 787s que pla-
nejanos para este ano”, decla-
rou Jim Albaugh em conferên-
cia do JP Morgan sobre o setor

aéreo. A delaminação - separa-
ção de materiais sob estresse -
foi resultado de um problema
na fabricação que aconteceu na
fábrica da Carolina do Sul.
A fabricante disse que o pro-

blema pode afetar os primeiros

55 Dreamliners e que o conser-
to de cada avião demora de 10 a
14 dias. A Boeing ressaltou que
os reparos podem atrasar as en-
tregas no primeiro semestre
deste ano, porém não a longo
prazo. ■ Reuters

EMPRESAS

Fabricante gaúcho vai exportar linhas mais caras, como os calçados da marca Melissa

HugoBoss
vai faturar
¤3bilhões
até2015

Gabriel Ferreira
gferreira@brasileconomico.com.br
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 15 mar. 2012, Primeiro Caderno, p. 26




