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A fabricante de calçados Azaléia começa a produzir sapatos femininos infantis com 
investimentos de R$ 5 milhões. Tradicional fabricante de artigos para adultos, a 
Azaléia quer agora atingir o público infanto-juvenil com a marca Funny. A produção 
inicial da empresa será de 15 mil pares por dia, o que representa cerca de 10% do 
volume total feito pela Azaléia. 
 
"As meninas de 7 a 12 anos não são nem crianças nem adolescentes e têm dificuldade 
de encontrar um produto para a idade delas", diz Paulo Santana, diretor de marketing 
da Azaléia. Por isso a numeração alvo da fabricante será focada entre os calçados 
números 27 e 34. 
 
A marca Funny já foi utilizada pela Azaléia há quase dez anos em calçados de tecido 
lançados para o público feminino com mais idade. "Resolvemos pegar um nome que já 
estivesse registrado em toda a América Latina e que estivesse relacionado com as 
crianças", afirma Santana. 
 
Isso porque o objetivo da empresa é vender os calçados Funny para toda a América 
Latina, que, segundo estimativas da empresa, consome por ano 118 milhões de pares 
de sapatos infantis femininos. Segundo Santana, a Azaléia quer conquistar 15% desse 
mercado em dois anos. 
 
A Azaléia está entrando em um mercado ainda pouco explorado pelas maiores 
fabricantes de calçados do Brasil. Quem mais vende para esse público é a Grendene, 
que faz produtos com licenciamento de personagens ou artistas conhecidos do público 
infanto-juvenil masculino e feminino, como Sandy e Disney. 
 
Só para este ano, a Grendene está programando 15 lançamentos infantis, com 
personagens como Batman, Barney e Moranguinho. Os calçados para crianças 
representaram 22,7% do faturamento da empresa no terceiro trimestre de 2004. 
 
Os fabricantes mais fortes deste mercado são aqueles que produzem apenas para as 
crianças, como Pampili, Klin e Calçados Bibi, todas de Birigüi (SP), pólo calçadista 
infantil. A Pampili, por exemplo, produz apenas para garotas 27 mil pares por dia. 
 
O segmento de calçados infantis atraiu também recentemente a fabricante de roupas 
para crianças Marisol. De acordo com Robson Amorim, diretor comercial da Marisol, o 
setor chamou a atenção da empresa por ser um complemento às roupas de crianças 
feitas pela Marisol. "Além disso, não é tão concorrido quanto o de adultos", diz 
Amorim. A fábrica da Marisol produz 10 mil pares por dia. 
 
De acordo com Santana, da Azaléia, a empresa registrou um crescimento de vendas 
no mercado interno de 25% em volume. Até setembro de 2004, a receita bruta da 
empresa havia crescido 22%, para R$ 253,4 milhões. O lucro registrado foi de R$ 5,6 
milhões ou 78% maior do que no período anterior. 
 
A Grendene também anunciou ontem crescimento nas vendas internas em 2004. 
Segundo o comunicado, o volume aumentou 23,5%. O faturamento foi de R$ 1,27 
bilhão ou 20% mais do que no ano anterior. 
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