
Azaléia faz pontaria na pré -adolescente 
Sandra Azedo 
  
São Paulo, 11 de Janeiro de 2005 - A maior indústria calçadista do Brasil, a Calçados 
Azaléia, decidiu apontar para um público que até agora não atingia pontualmente. O 
conglomerado, que já conta com quatro marcas em seu portfólio (Azaléia, Dijean, 
Asics e Olympikus), incrementou sua produção com o lançamento da marca Funny, 
uma grife de calçados específicos para meninas com idades entre 5 e 10 anos - do 
infantil ao pré-adolescente. "A experiência no ramo já nos mostrava que havia um 
vácuo de mercado. São consumidoras que, apesar da pouca idade, já escolhem o que 
querem usar", informa o diretor de marketing da Azaléia, Paulo Santana.  
 
A marca Funny é apresentada aos lojistas nesta semana na feira Couromoda, em São 
Paulo, com volume para pronta-entrega, afirma o executivo. A produção inicial é de 15 
mil pares por dia e a previsão é faturar, neste ano, R$ 70 milhões somente com o 
comércio da grife Funny.  
 
Para apresentar o produto às consumidoras mirins, estréia no dia 27 deste mês uma 
campanha assinada pela agência de publicidade DCS Comunicação, que há muitos 
anos cuida de todas as marcas da Calçados Azaléia. A Funny chega com investimentos 
em marketing da ordem de R$ 5 milhões. Somando a verba de market ing completa da 
companhia em 2004, foram aplicados R$ 70 milhões, volume que, adianta Santana, 
terá reajuste para o ano que acaba de começar. A campanha terá estréia 
simultaneamente no Brasil e em vários países da América Latina utilizando dois filmes 
de 30 segundos - com versões de 15 - para televisão aberta e paga em duas versões 
(português e espanhol), front lights e material de ponto-de-venda, desenvolvidos pela 
MA/FrankMayer, empresa coligada.  
 
O filme "Sapatinhos Mágicos" lança a marca e toda a linha Funny - para o primeiro 
momento são oito modelinhos, de papetes a botas, além de mochilas e meias. Para o 
segundo filme, "Conversa Estranha", ganha destaque a Funny Music, sandália que vem 
com rádio autoscan no formato da marca. "Vamos brigar para seremos, aqui, também 
líderes de mercado." A fabricante diz que a meta é conseguir 15% de participação no 
segmento de calçados para pré-adolescentes na América Latina nos próximos dois 
anos.  
 
Os calçados da Funny têm numeração entre 27 e 34, o que está fora tanto do que 
Azaléia e Dijean produzem e mostra a nova empreitada da gigante gaúcha. "Já havia 
pedidos para que baixássemos a numeração dos produtos Dijean, mais direcionados 
para as moças", conta o diretor de marketing da Calçados Azaléia, empresa que 
encerrou 2004 com estimativa de faturamento de R$ 1 bilhão e produção de cerca de 
36 milhões de pares de calçados. Além do Rio Grande do Sul, também produz na Bahia 
e Sergipe.  
 
A partir de estudos de mercado, a Calçados Azaléia descobriu que em toda a América 
Latina são vendidos 65 milhões de pares de sapato com numeração entre 27 e 34, 
50% deste volume concentrado no Brasil. Dados da Calçados Azaléia informam que no 
País o segmento infantil (numeração até 32) movimenta 180 milhões de pares por ano 
- destes 118 milhões são femininos.  
 
Com a previsão de faturar R$ 70 milhões somente com a Funny, Santana conta que no 
primeiro ano de vendas a marca já se colocaria como a quarta do portfólio da Calçados 
Azaléia. Atrás dela viria a Asics, se a meta for alcançada. Do faturamento da 



companhia, a esportiva Olympikus fica com 42% do montante. Azaléia e Dijean, com 
16% cada uma, enquanto os 20% restantes se dividem entre Asics e a linha de 
vestuário e acessórios. Quanto às exportações, elas representam 20% em termos de 
faturamento e 25% quando se fala de pares vendidos.  
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