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Porto Alegre, 19 de Agosto de 2004 - Expectativa é embarcar 100 mil pares para a 
Inglaterra este ano, gerando faturamento em torno de US$ 700 mil. A Bibi Calçados 
entrou apenas ano passado na Inglaterra, mas o país europeu hoje já é o segundo 
mercado externo da empresa em faturamento - perdendo apenas para a Argentina - e 
o terceiro em volume, suplantado também pelo Equador. Uma das principais 
fabricantes da linha infantil e infanto-juvenil no Brasil, a Bibi fechou parceria com uma 
dos maiores redes de varejo de calçados local, que comercializa os seus produtos com 
exclusividade na Inglaterra.  
 
O diretor-presidente da Bibi, Marlin Kohlrausch, diz que os calçados da companhia 
gaúcha sediada em Parobé estão hoje em 100 das 360 lojas da rede. A cobertura 
completa deve ser alcançada "em 180 dias", prevê o empresário. Alegando que a 
informação poderia ajudar os concorrentes em uma possível ação no sentido de 
atrapalhar o negócio, Kohlrausch prefere não declinar o nome da rede. De acordo com 
o empresário, a expectativa é embarcar cerca de 100 mil pares para a Inglaterra este 
ano, o que poderia gerar um faturamento em torno de US$ 700 mil.  
 
Mas a Inglaterra não é o único alvo da Bibi no exterior. Em 2003, a empresa exportou 
755 mil pares para 55 países e a meta é encerrar o ano com a venda de 1 milhão de 
pares para o exterior, pulverizados em 62 nações. "Nossa política de exportações é 
não ter concentração em poucos mercados", diz Kohlrausch, acrescentando que esta 
postura previne problemas em caso de crise em algum parceiro importante. Ano 
passado, quando teve um faturamento de R$ 78 milhões, as exportações foram 
responsáveis por 15% da receita.  
 
R$ 100 milhões  
 
Para 2004, adianta Kohlrausch, a projeção é alcançar um resultado de R$ 100 milhões, 
elevando para 25% a participação do mercado externo. Para alcançar o objetivo 
traçado, uma das estratégias é participar do maior número possível de feiras no 
exterior. Somente no segundo semestre, tem presença assegurada em quatro feiras 
nos EUA, outras duas no Canadá, além de México, Alemanha, Espanha, Holanda e 
Grécia.  
 
A idéia da Bibi é competir em qualidade e design, e não no preço, onde os asiáticos - 
China à frente - são imbatíveis na indústria calçadista mundial em virtude do baixo 
custo da mão-de-obra. Os EUA é um mercado a ser desbravado para a Bibi nos 
próximos dois anos. "É um trabalho ainda embrionário", define Kohlrausch. "Nos EUA 
vamos estar um pouquinho abaixo do calçado italiano de espanhol, mas acima do 
asiático", explica.  
 
Se depender da performance do primeiro semestre para atingir a marca de 1 milhão de 
pares exportados, a meta será alcançada. Entre janeiro e junho, a Bibi embarcou 393 
mil pares. "É que, normalmente, 40% das exportações ocorrem no primeiro semestre 
e 60% no segundo", esclarece o empresário.  
 
O mercado externo, observa Kohlrausch, tem sido a saída para manter o nível de 
atividade já que, segundo ele, o consumo interno ainda não deu sinais relevantes de 
recuperação. Graças às exportações, a Bibi está operando hoje com 90% de ocupação 



da capacidade instalada. A empresa, voltado para o público de 0 a 12 anos, tem hoje 
cinco fábricas. Quatro em Parobé, sendo uma própria e três terceirizada. As outras 
duas se localizam em Taquara (RS) e em Cruz das Almas, na Bahia. A produção este 
ano deve manter-se no mesmo patamar do ano passado, cerca de 3,7 milhões de 
pares. "Não estamos focando na quantidade, mas na qualidade", ressalta.  
 
kicker: Em 2003, a empresa exportou 755 mil pares para 55 países  
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