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s empresas calçadistas e de vestuá-
rio não tiveram motivos para come-
morar em 2011. O real valorizado 
ajudou as importações, que cresce-
ram 40,4%, roubando mercado da 

produção brasileira. O faturamento do setor teve 
uma queda de 15%, a maior redução entre todos os 
setores analisados pela Pesquisa Industrial Mensal, 
do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE). Além disso, foram fechados entre 15 mil e 
20 mil postos de trabalho no período, de acordo 
com a Associação Brasileira da Indústria Têxtil e 
de Confecção (Abit). O setor de calçados, por sua 
vez, conseguiu crescer 3,6% no comércio varejista, 
mas a produção doméstica caiu 8,4% em relação a 
2010. "O que mais nos afetou foi a concorrência 

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.



com os importados, com forte 
crescimento tanto de calça-
dos prontos como de partes", 
afirma Heitor Klein, diretor-
executivo da Abicalçados, 
entidade que representa a 
indústria do setor. 

A situação não melho-
rou mui to no p r ime i ro 
semestre deste ano. A crise 
internacional aumentou o interesse pelo mercado con-
sumidor brasileiro. Nessas horas, a competitividade das 
empresas nacionais fica exposta, tornando os importa-
dos mais baratos que os produtos locais. Ao mesmo 
tempo, o Brasil tem tido mais dificuldade em avançar no 
mercado externo. Mesmo com a depreciação do real fren-
te ao dólar, nos últimos meses, as exportações de calçados 
caíram 19,8%, no primeiro semestre de 2012. As empre-
sas do setor chegaram a alimentar expectativas para o 
segundo semestre, mas a proteção prometida pelo gover-
no contra os calçados chineses teve o efeito inverso, ao 

sobretaxar as importações apenas de novas empresas 
importadoras, mantendo as alíquotas atuais para empre-
sas que já importavam. "Vamos pedir revisão", diz Klein. 
"Desse jeito ficou pior." O setor têxtil também não está 
sentindo ainda os efeitos das medidas do governo para 
reaquecer a economia no primeiro semestre. O pequeno 
aumento das vendas no varejo foi atendido pelas impor-
tações, que cresceram 32% até junho, em relação ao 
mesmo período do ano passado. "Esperamos um segun-
do semestre melhor, com o reaquecimento da demanda 
interna", diz Aguinaldo Diniz Filho, presidente da Abit. 

Crescer nesse cenário adverso amplifica o feito da 
Alpargatas, que pela segunda vez consecutiva conquistou 
a liderança do ranking setorial de AS MELHORES DA 
DINHEIRO. No ano passado, o faturamento da empresa 
aumentou 15,4% em relação a 2010, com uma receita líqui-
da de R$ 2,63 bilhões no ano passado. O lucro líquido cres-
ceu 12%, alcançando a marca de R$ 307,4 milhões. "Como 
nossos custos de produção aumentaram muito no ano pas-
sado, resolvemos cortar despesas com consultoria e pas-
sagens e focar na formação de talentos e no crescimento 
de marcas como Havaianas e Topper", afirma Márcio 
Utsch, presidente da Alpargatas. A empresa, que tem como 
carro-chefe a marca global Havaianas, cujas vendas cres-
ceram 78% no varejo, em 2011, também mantém as marcas 
Rainha, Topper, Mizuno, Timberland e Dupé. 

Os bons resultados foram obtidos mesmo com o 
aumento dos custos de mão de obra, que subiram entre 
9% e 11%, e com a elevação do preço da borracha, o prin-
cipal insumo industrial do setor. Para manter a produção 
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cados novos para a companhia. A Havaianas 
investiu também na linha de calçados Soul 
Collection, com lojas em Nova York e em capi-
tais europeias como Paris, Madri e Londres. 

As dificuldades do mercado externo não inti-
midaram a Alpargatas, que desbravou novos 
mercados como China, índia e Paquistão. Com 
isso, as vendas em moeda estrangeira represen-
taram 32% do faturamento total da companhia 
no ano passado, dois pontos percentuais acima 
do resultado de 2010. Apesar do bom desempe-
nho internacional, o mercado doméstico tam-
bém não está decepcionando. No primeiro tri-
mestre, as vendas já cresceram 7,7%, e a receita 

líquida aumentou 17%. Afinal, a empresa tem um plano 
audacioso de chegar ao faturamento de R$ 5,5 bilhões em 
2014. Para isso vem erguendo no município de Montes 
Claros, Minas Gerais, sua sexta fábrica, que receberá um 
investimento de R$ 177 milhões. Com ela, a Alpargatas deve 
aumentar em 40% a capacidade de produção de sandálias. 
A nova unidade deve estar pronta até fevereiro de 2013.  

competitiva, a Alpargatas opera cinco fábricas nos Estados 
da Paraíba, Rio Grande do Norte e Pernambuco - além de 
oito unidades na Argentina. Ao mesmo tempo em que 
enxugou os custos de produção, a empresa expandiu sua 
rede de varejo. As lojas exclusivas Havaianas ganharam 
mais 80 unidades, chegando a 213 no fim de 2011. Neste 
ano, elas serão ampliadas para a Colômbia e o Peru, mer-A ut
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Text Box
Fonte: As melhores da dinheiro, São Paulo, ano 15, n. 776 A, p. 290-294, ago. 2012.




