
Azaléia, Democrata e Grendene prevêem venda maior para o verão 
Vanessa Barone  
 
A 37ª Francal - Feira Internacional de Calçados, Acessórios de Moda, Máquinas e 
Componentes acabou dia 22 de julho. Pelo menos para os grandes fabricantes do 
setor, como Azaléia, Democrata e Grendene, o próximo verão será de tempo bom e 
vendas acima do esperado. 
 
A Azaléia já tem praticamente toda a produção de agosto vendida. A Democrata 
comemora contratos firmados com 80% dos clientes que visitaram seu estande. E a 
Grendene prevê que possa vender 8 milhões de pares, apenas do modelo de sandália 
Ipanema Gisele Bündchen, nos próximos meses. 
 
"Essa foi a melhor feira da história da Democrata", diz David Gonçalves, diretor de 
produto e marketing da empresa especializada em sapatos masculinos. 
 
Em termos de volume, a Francal movimentou cerca de 30% da produção mensal da 
empresa. 
 
O crescimento em relação à ultima Francal foi de 18% e, em relação à Couromoda, 
outra feira do setor calçadista que ocorreu em janeiro, de 4,4%. 
 
Baseada em Franca (SP), a Democrata tem produção de 8 mil pares de calçados, por 
dia. 
 
"Os resultados foram bons, mesmo entre os clientes externos", diz Gonçalves, que 
estima um crescimento de 13% nas exportações deste ano. 
 
"Devemos fechar contrato com um grupo holandês, para vender em oito lojas, e 
estamos em negociação para entrar no mercado chinês", afirma. 
 
As vendas de verão costumam representar 60% do faturamento do setor calçadista, no 
ano. 
 
Ainda assim, os resultados surpreenderam. "O lojista precisa renovar sua vitrine", diz 
Abdala Jamil Abdala, presidente da feira. 
 
Durante os quatro dias, a Francal recebeu 59 mil profissionais, incluindo quase 3 mil 
compradores vindos do exterior. 
 
Depois de um segundo trimestre de queda nas vendas, o diretor de marketing do 
grupo Azaléia, Paulo Santana, também vê luz no fim do túnel. 
 
"Acredito na reação do mercado", diz Santana. O grupo Azaléia faturou R$ 1 bilhão, 
em 2004. 
 
Segundo o executivo, a crise no setor de calçados está sendo mais sentida pelos 
pequenos varejistas, que sumiram da feira. Ainda assim, entre os profissionais 
presentes, o clima era de recuperação nas vendas. 
 
A Francal funciona como vitrine de lançamentos da Azaléia. "Não fechamos negócio", 
afirma Santana. Ele explica que, depois da feira, os 350 vendedores do grupo saem a 



campo para recolher os pedidos dos varejistas de calçados. Por isso, os resultados da 
feira só serão sentidos posteriormente. 
 
"O mercado mudou", esclarece o executivo. "As compras agora são feitas mês a mês e 
ninguém mais compra a longo prazo". 
 
Segundo Santana, o pior resultado será mesmo o do mercado externo. "Perdemos 
competitividade, os nossos produtos encareceram 20%, em dólar", lamenta. 
 
A feira de calçados tem importância para definir a produção da indústria, segundo Luiz 
Antônio Moroni, gerente nacional de vendas da Grendene. 
 
A boa aceitação da sandália Ipanema Gisele Bündchen, por exemplo, direcionou os 
investimentos da empresa para a sua produção, que inclui duas sandálias baixas e 
uma versão com salto plataforma. 
 
Entre agosto e dezembro, a Grendene planeja vender 8 milhões de pares. 
 
Outra aposta para o verão é a nova linha de sandálias de plástico Ilhabela, uma 
espécie de irmã mais jovem (e mais barata) da Melissa. "Faltava um produto de 
vanguarda para jovens das classes A e B", diz Marcus Peixoto, diretor financeiro da 
Grendene. 
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