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Fabricantes nacionais de calçados, como Azaléia , Ramarim e Bical , e marcas de calçados 
esportivos com produção local, como Fila e Kappa , projetam taxas altas de crescimento das 
vendas no mercado interno em 2005. De acordo com Milton de Souza, gerente nacional de vendas 
da Fila no Brasil, o incremento esperado deve-se em grande parte ao esforço dos fabricantes em 
tornar os produtos mais atraentes e competitivos ao mercado. 
 
“A nacionalização da produção de marcas internacionais de tênis é a grande estratégia dos players 
deste mercado. A Fila importa o design e a tecnologia e fabrica o produto no Brasil, o que diminui 
o custo. Fazemos produto nacional com visual importado”, afirma Souza.  
 
O executivo aponta que o mercado interno de tênis está estimado em 34 milhões de unidades 
para este ano, volume 6% maior que o registrado em 2004. Ele indica que a Fila prevê 
comercializar 1,1 milhão de pares de tênis em 2005, o que representa incremento de 35% sobre 
as vendas da marca no Brasil no ano passado.  
 
“Tínhamos 2,5% de market share no segmento de calçados esportivos em 2004 e pretendemos 
avançar para 3,2% do mercado nacional este ano. No ano passado, comercializamos 800 mil 
pares de tênis no Brasil, volume 73% maior que o de 2003”, calcula.  
 
Souza afirma que investimentos em desenvolvimento de produto, comunicação e marketing são 
ferramentas que contribuem com o aumento das vendas da Fila no Brasil. “Além disso, fazemos 
ações agressivas de divulgação do produto no interior dos estados brasileiros onde temos força.  
 
Os grandes players, em geral, concentram ações nas capitais”, comenta. A Fila faturou R$ 55 
milhões no Brasil no ano passado, montante 111% superior ao registrado em 2003. “Crescemos 
bastante em volume e tivemos um bom preço médio. Em 2005, devemos crescer 45% em 
faturamento no Brasil”, prevê Souza. 
 
Milton Urnau, gerente de vendas da Kappa no Brasil, projeta crescimento de 25% no volume de 
vendas da empresa sobre o ano passado. “Este incremento está relacionado tanto ao mercado 
interno quanto ao mercado externo. Em 2004, exportamos 10% do nosso faturamento para 
países como Canadá, México, Argentina, Chile, Panamá e Estados Unidos”, indica.  
 
Urnau afirma que não há projeções específicas de quanto as exportações devem crescer este ano, 
mas aponta que “a produção local aliada ao design italiano, além da internacionalidade da marca 
Kappa, são fatores que garantem o crescimento das vendas da empresa no Brasil”. O executivo 
calcula que a Kappa detenha 5% do mercado brasileiro de calçados esportivos. 
 
Infanto-juvenis  
Para Rodrigo Lautenschlägh Santos, gerente comercial e de marketing da Bical, fabricante 
nacional de calçados infantis e infanto-juvenis, os investimentos da empresa em otimização do 
processo fabril e qualificação de mão-de-obra e o acerto no visual da coleção serão responsáveis 
pelo incremento de 20% projetado pela empresa para suas vendas internas em 2005.  
 
“Temos produção média de 15 mil pares de calçados ao dia. No ano passado, 20% deste volume 
foram destinados ao mercado externo. Atuamos em mais de 50 países, com mais força no 
Mercosul. Por causa do dólar não temos como prever se a proporção entre as vendas internas e 
externas será mantida”, comenta Santos. 
 
 
 
 



George Wirth, gerente de vendas da Calçados Ramarim, fabricante nacional de calçados 
femininos, projeta crescimento de 10% a 15% nas vendas da empresa ao mercado interno em 
2005. Segundo ele, a Ramarim tem produção estimada em 7,8 milhões de pares de calçados para 
este ano.  
 
No ano passado, a empresa comercializou cerca de 7 milhões de pares. “Estamos investindo em 
equipamentos e qualificação da mão-de-obra para aprimorar nosso processo fabril e procuramos 
desenvolver produtos de moda com inovações para obtermos um diferencial”, afirma Wirth.  
 
O executivo completa que para aumentar sua participação no mercado brasileiro de calçados 
femininos, a Ramarim busca conquistar novos clientes e interiorizar sua atuação no Brasil, 
atingindo mais cidades.  
 
Wirth está otimista quanto à recuperação do dólar e prevê incremento também nas exportações a 
partir do segundo semestre. “Devemos crescer de 10% a 15% nas vendas externas. O dólar ainda 
é uma incógnita, mas uma recuperação da moeda já está sendo sinalizada”, afirma. A Ramarim 
exporta para os Estados Unidos, Europa, América do Sul, Ásia e países árabes. 
 
De acordo com André Conceição, gerente de vendas da Dijean, marca de calçados femininos da 
Azaléia, a marca deve obter incremento de 20% em volume de vendas no mercado interno em 
2005. Segundo ele, a Dijean tem produção anual de 600 mil pares de calçados e, no ano passado, 
exportou 15% desse volume para Europa, América Latina e África.  
 
“A Azaléia tem 15% do mercado nacional de calçados femininos e a marca Dijean responde por 
cerca de 20% do faturamento anual do Grupo Azaléia ”, calcula Conceição. 
 
O executivo afirma que a produção atual do grupo é de 170 mil pares ao dia e deve chegar aos 
200 mil pares de calçados diários em 2006. “Estamos realizando ampliações mês a mês para 
atingirmos este volume no ano que vem”, comenta.  
 
Para que a marca Dijean ganhe mercado no segmento nacional de calçados femininos, segundo o 
executivo, são feitos investimentos constantes em mídia, desenvolvimento de produto, 
atendimento ao consumidor e distribuição. “Hoje, o bolso no consumidor está muito dividido entre 
bens duráveis, semiduráveis e não duráveis.  
 
Nossa concorrência é com outros artigos, não só com calçados. Por isso, temos que fazer um 
produto atraente e de qualidade”, explica. 
 
Azaléia, Ramarim, Bical, Fila e Kappa partic iparam do 11º Salão Internacional do Couro e do 
Calçado , encerrado ontem em Gramado (RS). A feira, iniciada na terça-feira, reuniu 160 
expositores e atraiu cerca de 12 mil visitantes. 
A Azaléia tem 15% do mercado nacional de calçados femininos do Brasil. 

 
 
Leia Mais 
 
Feira prioriza canais internos 
 
Com o dólar em queda, os calçadistas começam a se voltar para o mercado interno. De acordo 
com Fredy Pletsch, diretor da Merkator, empresa promotora do 11º Salão Internacional do Couro 
e do Calçado (SICC), foi pensando nisso que a organização do evento se preocupou em garantir a 
presença de varejistas nacionais na feira para alavancar as vendas de calçados de outono e 
inverno nos canais internos de vendas.  
 



De acordo com a Associação Brasileira das Indústrias de Calçados (Abicalçados), a meta da 
entidade em dezembro do ano passado era obter incremento de 15% nas exportações de calçados 
em 2005 sobre o desempenho do setor verificado em 2004.  
 
No ano passado, segundo dados da associação, o segmento exportou US$ 1,8 bilhão e destinou 
212 milhões de pares de calçados às vendas externas. No entanto, a associação admite que o 
incremento projetado não deve se concretizar devido ao valor da moeda norte-americana. 
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