
Não é de hoje que a indústria da moda 
padece com o despejo de produtos 

asiáticos de baixo custo no País e com a 
alta carga tributária brasileira. Fatores ex
ternos como a valorização do dólar diante 
do real, o inverno brando somado a juros 
mais inflação alta formaram uma combi
nação desafiadora para o segmento de ves
tuário e calçados como um todo. Segundo 
a Associação Brasileira da Indústria Têxtil 
e de Confecção (Abit), o faturamento do 
setor têxtil e de confecção caiu de US$ 67 
bilhões em 2011 para US$ 56,7 bilhões em 
2012.0 Brasil é o quarto parque produti
vo de confecção do mundo e o quinto de 
têxtil, mesmo assim o aumento de inves
timento de 2011 para 2012 foi de somente 
US$ 200 milhões. A região Sul, detentora 
de um dos maiores parques produtivos e 
responsável por 29% do faturamento do 
setor no País, observou um avanço tímido 
dos Estados na cadeia têxtil e de confecção.

Não menos impactada, o panorama pa
ra a indústria calçadista local é um pou
co mais animador. Logo no início do ano, 
após ter em 2012 uma produção de 864,3 
milhões de pares (5,5% a mais do que 
2011), a Associação Brasileira das Indús
trias de Calçados (Abicalçados) já olha
va para o mercado com cautela. As ex
portações de 2012 foram 15,7% inferior 
ao registrado em 2011 e as importações 
aumentaram 19%. De janeiro a outubro 
deste ano, de um universo de US$ 900,7 
milhões, a região Sul é responsável por 
US$ 337,3 milhões.

As três mil empresas calçadistas dos 
três Estados são responsáveis por 36% dos 
empregos do setor. Somado a esse cená
rio, as barreiras impostas pela Argentina 
forçaram os produtores a correr atrás de 
novas alternativas. Em outubro, a Argen
tina representou o pior desempenho para 
as exportações brasileiras de calçados. As 
quedas foram de mais de 71% em dóla
res e 60,6% em pares. A indústria do cal
çado tem um importante papel na eco
nomia e coloca o Brasil no terceiro lugar 
entre os maiores produtores mundiais e 
oitavo maior exportador.

Para o diretor do Instituto de Estudos 
e Marketing Industrial (IEMI), Marcelo 
Prado, o desaquecimento observado no 
setor deve ser revertido ainda em 2013, 
com foco principalmente no mercado in
terno. “De maneira geral, o pior já passou. 
O câmbio tende a se manter mais eleva
do, o que estimula a competitividade das 
nossas indústrias embora ainda não nos 
devolva capacidade de conquistar mer
cados lá fora" explica. Para o especialis
ta, esse contexto faz com que as empre
sas busquem novos caminhos de cresci
mento, novas formas de comercialização, 
novos canais de distribuição e uma ocu
pação maior no mercado local.

Embora os incentivos à importação 
tenham resultado em uma grande que
da do consumo inclusive com impac
to na balança comercial brasileira — o 
crescimento em volume foi de 20 vezes

nos últimos dez anos, segundo dados da 
Abit —, o quadro tende a mudar a partir 
de agora, principalmente na região Sul. 
Estimativa do Ibope Pyxis aponta que, em
2013, o segmento movimentará em tor
no de R$ 129 bilhões no Brasil com a re
gião Sul tendo o maior consumo per ca
pita: R$ 897. Para este ano, a expectativa 
de consumo de vestuário do brasileiro é 
de R$ 786,39 per capita, quase 15% me
nor do que a registrada no Sul.

Para os calçados, o cenário de consu
mo também é animador. Com cerca de 
quatro pares per capita por ano, a indús
tria nacional acredita que os eventos es
portivos devem estimular ainda mais as 
vendas. Mesmo com as dificuldades en
frentadas pela indústria gaúcha no rela
cionamento com a Argentina, outra gran
de janela de oportunidade é a exportação. 
Nos países vizinhos nenhuma indústria 
é tão forte quanto a brasileira.

Em recuperação, a indústria da moda 
conseguiu derrubar os efeitos imediatos 
da concorrência desleal, principal vilã do 
setor, e buscou em ações de marketing a 
fórmula para se reinventar e driblar essa 
importação predatória.

Marketing estratégico
Nos ano 1990, o varejo de moda apos

tou na marca própria. Depois, com a me
lhoria de renda do consumidor, desco
briu-se que melhor que marca própria 
é marca desejada. Dava mais giro e mais 
faturamento por metro quadrado. Ho
je, o varejo de moda foca no marketing 
de produto, com coleções assinadas por 
grandes estilistas e celebridades, que tra
zem o valor agregado ao produto. Crescer 
neste setor, segundo Prado, envolve algu
mas ações que já ocorrem lá fora. "Nos 
próximos cinco a dez anos vamos assis
tir a uma evolução desse modelo. Vere
mos lojas store in store, ou seja, grandes 
marcas e grifes brasileiras ou internacio
nais entrarão em redes de varejo ou lo
jas de departamentos especializadas em 
moda. É uma iniciativa que já ocorre lá 
fora, mas que aqui dentro ainda é tími
da'! De acordo com Prado, essa evolução 
vai influenciar o modo de comercializa
ção, de divulgação e promoção das mar
cas brasileiras.

Há 133 anos no mercado, a Cia. Hering 
já viu diversas realidades socioeconômi- 
cas e soube se adaptar a todas elas ao pen
sar o seu modelo de negócios para cada si
tuação. Natural de Blumenau (SC), a em
presa usa o slogan "Hering desde sempre" 
e tem como principal diretriz conversar 
com todo perfil de público. Segundo Lu
ís Renato Costa Bueno, diretor da marca 
Hering, a estratégia tem se mostrado cer
teira. "Resultados de recentes pesquisas 
mostram um vínculo emocional mui- O
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to forte dos consumidores com a Hering, 
apontada como uma marca do coração."

Capilaridade também é importante na 
linha de atuação da companhia. Detento
ra das marcas Hering, Hering Kids, PUC 
e Dzarm, a empresa possui 500 franquias 
Hering, mais de 70 PUC, 42 Hering Kids 
e uma flagship Dzarm. Conceito não tão 
novo no setor, uma loja flagship é onde a 
essência da marca está representada de 
maneira inovadora. A Cia Hering tam
bém possui mais de 17 mil pontos de va
rejo multimarca, sendo 13.726 apenas da 
Hering. As 69 lojas próprias estão dividi
das em 51 da Hering, sete da PUC, 10 da 
Hering Kids e uma da Dzarm. Além dis
so, são 17 franquias em quatro países: 
Uruguai, Bolívia, Paraguai e Venezuela.

"Definimos que os principais ativos da 
empresa seriam as marcas e os canais de 
distribuição, pois um processo comple
menta o outro. Isso nos fortaleceu junto 
ao setor têxtil e nos aproximou dos con
sumidores. Também fizemos questão de 
manter lojas próprias para sentir a pulsa
ção do mercado. Vivemos as mesmas ex
periências dos nossos franqueados e acre
ditamos no potencial de nossas marcas" 
ressalta Bueno. Sem citar expectativa de 
crescimento, o executivo aponta a recei
ta bruta de mais de R$ 1,7 bilhão em 2012 
e diz que a gestão de marca tem um pa
pel de destaque no seu plano de marke
ting. Por isso, a companhia alterou a sua 
estrutura organizacional e criou uma di
retoria para a gestão da marca Hering e 
outra para Hering Kids, PUC e Dzarm.

Corpo e alma
Natural de laraguá do Sul (SC), outro 

grande player da região, a Marisol, tam
bém prioriza a potencialização e o posi
cionamento de cada uma de suas marcas. 
"Nós nos preocupamos em vestir o corpo 
e a alma das pessoas” diz Marcos Ribeiro 
Gomes, diretor de marcas da Marisol. Com 
o portfólio formado por Lilica Ripilica, Ti- 
gor T Tigre e Mineral; a companhia reser
va 5% de sua receita líquida para investi
mentos em marketing. Foram cerca de R$ 
520 milhões em 2012 e a expectativa para 
2013 é de atingir R$ 600 milhões. Para is
so, Gomes afirma que a eficácia da estraté
gia de marketing está em gerar valor para 
o cliente, ser o melhor na relação produ
to e preço e promover ações inovadoras.

Uma dela foi um desafio lançado em se
tembro. A grife lançou uma promoção in
terativa, em que os clientes de cada marca 
foram estimulados a sugerir um persona
gem para representar a Marisol e estampas 
para as novas coleções das marcas Lilica 
Repilica e Tigor T Tigre. A iniciativa visa 
um aumento significativo em acesso ao 
site, loja virtual e redes sociais do grupo.

Com foco no público infantil, a grife 
possui unidades fabris em Santa Catari
na, Rio Grande do Sul e Ceará. A empresa 
também divide sua atuação em três uni
dades de negócios: Consumo, Premium e 
Varejo. Garantir posicionamento da mar
ca é a principal diretriz da companhia.

Atualmente, são 180 franquias das mar
cas Lilica Ripilica e Tigor T. Tigre e 190 lojas 
licenciadas da Mineral e da Rede de Valor 
One Store Marisol. Formadas por lojas in
dependentes, a One Store Marisol possibi
lita aos credenciados trabalhar dentro de 
um novo conceito, que não exige exclusivi
dade do lojista e oferece uma ampla gama 
de serviços, como comunicação integra
da e marketing de grande rede. A expec
tativa é chegar a 2015 com 250 One Stores

e 200 franquias da Lilica Ripilica e Tigor 
T. Tigre. Com o desenvolvimento da área 
de marketing, a marca passou a ser con
siderada o maior patrimônio da empresa.

Destaque nacional
Fundado em 1957, o Grupo Dudalina — 

formado pelas marcas Dudalina, Individu
al e Base — tem um terço de suas 90 lojas 
do País localizadas na região Sul. Também 
de Blumenau (SC), a marca aposta no en
cantamento dos seus produtos como prin
cipal estratégia de aproximação com os 
clientes, mas a abertura rápida de lojas e 
a grande presença na mídia também com
põem a estratégia de ação. "O momento é 
muito próspero na região Sul, com várias 
marcas se destacando no cenário nacio
nal. Os investimentos delas giram em tor
no de tecnologia, expertise de mão de obra 
e em mídia” afirma Edison Vasques Junior, 
diretor de marketing do Grupo Dudalina.

Com expectativa de crescer 30% em
2014, a Dudalina tem o foco na expansão 
no mercado nacional e internacional. O 
faturamento em 2012 foi de R$ 416 mi
lhões e para o ano que vem a projeção é 
de chegar aos R$ 525 milhões. Para ações 
de marketing, a empresa reservou R$ 15 
milhões para 2014, pouco mais dos R$ 
12,3 milhões usados em 2013. A Dudali
na ainda é detentora das marcas Indivi
dual e Base. Possui 52 lojas próprias das 
marcas Dudalina e Individual e quer mais

dez para 2014. Em relação a franquias, são 
31 da Dudalina e, para o ano que vem, a 
ideia é aumentar em mais dez. O merca
do internacional também está na mira da 
grife. Com lojas na Itália, o Panamá re
cebeu recentemente uma loja da marca.

A história do grupo tem o marketing 
como seu principal alavancador. Ao fazer 
uma pesquisa de mercado em 2010, a com
panhia identificou que havia um grande 
potencial de consumo de camisas entre 
o público feminino e que não havia um 
player forte para atender a essa deman
da. Assim, embora tenha sempre vendi
do para lojas multimarcas, a empresa re
solveu abrir uma loja própria para o novo 
perfil de produto. Foi nesse momento que 
aconteceu a grande virada da Dudalina.

Para chegar a um novo mercado é pre
ciso ser notado pelo consumidor. Assim, 
a companhia preparou uma campanha 
agressiva para lançar sua linha feminina e 
enviou exemplares para mulheres influen
tes e de grande visibilidade, como as jor
nalistas Fátima Bernardes e Ana Paula Pa
drão, que as usaram em aparições ao vi
vo na TV. Deu certo. Atualmente, a com
panhia possui unidades fabris só para a 
linha feminina. Mulheres compram com 
os olhos e por isso é preciso uma grande 
variação de estampas para agradar o pú
blico consumidor da linha. Tanto sucesso 
transformou a marca como uma das mais 
pirateadas do Brasil. Com isso, a empresa

gasta em média R$ 1,2 milhão para acabar 
com o processo de falsificação das peças.

Uma mesma ação pode ser extrema
mente eficaz para uma marca e comple
tamente ineficaz para outra do mesmo 
setor. A Lojas Renner, que reportou lucro 
de R$ 906,9 milhões no terceiro trimestre 
deste ano, tem 201 lojas espalhadas por 
todos os Estados do Brasil. Com o públi- 
co-alvo definido, a rede procura conhecer 
bem a sua consumidora em cada região 
do Brasil. Segundo César Paim, da Paim 
Comunicação, responsável por campa
nhas da loja, "na comunicação é traba
lhado um conteúdo cúmplice e femini
no que consegue ser aderente a todas as 
mulheres, independentemente das suas 
origens e particularidades regionais". A 
varejista também investe em marcas as
sinadas no seu portfólio. Também estão 
no grupo as marcas Blue Steel e Rip Coast.

Passos largos
Com 58 anos de história, seis unidades 

de produção, todas no Rio Grande do Sul, 
a Piccadilly também traçou um caminho 
fora da região para expandir negócios. Re
centemente incorporou o Oriente Médio 
no rol de lojas internacionais. Agora, são 29 
lojas em todo o mundo: oito na Venezue
la, nove no Kuwait, duas no Peru, duas na 
Rússia, quatro nos EUA, uma na Repúbli
ca Dominicana, uma na Guatemala, uma 
na Nova Zelândia e agora uma no Bahrein.
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Outro plano da fabricante é instalar 
uma unidade fabril no Nordeste brasileiro. 
O objetivo é facilitar a distribuição na re
gião, responsável por 20% das vendas da 
companhia. Para se aproximar e fortalecer 
a relação da marca com a consumidora, a 
empresa mantém um canal de comuni
cação no Facebook, mas é a revista Picca- 
dilly, de veiculação semestral, o objeto de 
desejo das consumidoras fiéis da marca. 
São mais de dois milhões de exemplares 
distribuídos, em território nacional e in
ternacional. As 85 mil edições em espa
nhol e inglês circulam por 46 países. Há 
seis anos no mercado, a revista também 
está disponível em versão online.

Associar o seu nome a artistas nacio
nais e internacionais é tradição no marke
ting de divulgação da Grendene. A com
panhia, que reserva até 10% da receita 
líquida para sua verba de propaganda e 
publicidade, recentemente fechou com a 
cantora pop Anitta para assinar em uma 
linha sapatos por conta da sua identifi
cação do público jovem com sua atitude 
girl power, e estilo sexy e despojado. Além 
disso, a empresa também aumentou o seu 
foco para as classes C e D.

De acordo com a empresa, segmentos 
com produtos acessíveis de qualidade tem 
permitido à companhia manter cresci
mento. No terceiro trimestre de 2013, a 
empresa teve 21,7% de crescimento na 
venda de pares na comparação com o 
mesmo período do ano passado e 20,5% 
de aumento na receita líquida. Dona de 
marcas de calçados como Melissa, Gren- 
dha, Ilhabela, Zaxy, Rider, Cartago, Ipane
ma, Pega Forte, Grendene Kids e Grende
ne Baby; a empresa foi fundada em 1971.

Atualmente são seis fábricas, sem contar 
a futura unidade em Sobral (CE), previs
ta para o ano que vem.

O Sul tem oferecido boas oportuni
dades para o setor calçadista. Dos três 
Estados, Santa Catarina tem se destaca
do como um dos mais fortes poios cal- 
çadistas do Brasil. Em solo catarinen
se, o polo calçadista de São João Batista 
registrou a segunda maior alta do mês, 
com 23,06%, atrás somente de Jaú (SP), 
que obteve 23,64%, variação bem supe
rior aos demais clusters de calçados do

País. A cidade concentra 60% dos fabri
cantes de calçados catarinenses e pro
duz dois milhões de pares por mês. O 
segmento representa 70% da economia 
do município.

Otimista com as previsões, o Grupo 
Santos, detentor das marcas Calçados Ana 
Paula, Suzana Santos Calçados, Arts Brasil 
e Renata Mello, projeta um crescimento 
para 2013 de 15% na companhia. Desde 
1995, a empresa produz sapatos femininos 
e procura trabalhar a individualidade de 
cada marca, associando cada uma a um

comportamento. "A Calçados Ana Paula 
realizamos campanhas que descrevam 
uma mulher sofisticada, de bom gosto, 
minimalista e que já está com a carreira 
estabilizada. No caso de Suzana Santos, 
Arts e Renata investimos em um públi
co jovem, alegre, na faixa etária dos 18 a 
25 anos, estudante e que goste de moda 
com preços acessíveis',' diz o diretor Ca
rio Picoli. A empresa atualmente reserva 
1,5% do seu orçamento para marketing 
e Picoli pretende aumentar esse índice, 
conforme a produção.
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Caixa de texto
Anúncio

Text Box
Fonte: Meio & Mensagem Especial: Sul, São Paulo, p. 22-27, 9 dez. 2013.




