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- Como foi a transição da políti 

ca para a iniciativa privada? 

Exerci funções públicas duran 

te 17 anos. Antes disso, tinha 

trabalhado 16 anos na iniciati- 

va privada. Então, na verdade, 

é uma volta. Grande parte do 

meu  trabalho  como jornalista 

foi em cargos de direção, como 

executivo. Quando tomei a de- 

cisão  de  aceitar o  convite  da 

Azaléia, a primeira reflexão que 

fiz foi que seria impossível con- 

ciliar essa atividade com a polí - 

tica,  por duas razões:  não há 

como ter tempo para as duas  

atividades, mas a razão maior é 

ética. Haveria conflitos. 

- Como foi o processo para que o 
sr. assumisse o cargo de diretor- 
super intendente na Azaléia? ' 
O Nestor de Paula, presidente 

da Azaléia, vem há alguns anos 

trabalhando no processo de 

profissionalização da empresa. 

Dentro dessa idéia, os antigos 

executivos estão passando para 

o Conselho, outros foram dei-

xando as atividades do dia-a-

dia da empresa. Ele montou 

uma diretoria profissional e 

previu a figura de um diretor-

superintendente. Eu já estava 

na Azaléia como membro do 

conselho há três anos. Primei-

ro, prestei consultoria. Depois, 

fui formalmente para o conse-

lho. O convite nasceu disso. 
- Qual a estratégia da Azaléia 
daqui para a frente? 
A Azaléia é reconhecida no 

mercado como uma empresa 

competente que exerce uma li-

derança muito firme nos mer-

cados onde atua e isso se dá por 

conta da profissionalização que 

a empresa sempre demonstrou. 

A minha presença não tem o 

objetivo de alterar o rumo da 

Azaléia. O objetivo é fazer a 

coordenação da atividade exe-

cutiva e tocar ò plano da em-

presa. 
- Quanto a Azaléia produz hoje 
e em que setores é líder? 
É a maior fabricante de calça-

dos no Brasil e lidera no seg-

mento de calçados femininos. 

Produz 150 mil pares por dia. 
- Qual é o faturamento anuaf,? 
R$ 700 milhões. 
- Com quantas marcas a Azaléia 
trabalha? 
A própria Azaléia, que é de cal-

çados femininos; a Dijean, ou-

tra marca feminina; e na linha 

tênis e produtos esportivos 

Olympikus. 
- A   empresa   também   é  uma 
grande exportadora.   Qual é a 
marca para exportação? 
A empresa passou nos últimos 

Britto: trabalho de profissional 

cinco anos a focar no mercado 

externo. Hoje exporta para 70 

países, basicamente com a mar-

ca Azaléia. 
- Como é sair do universo da po- 
lítica para entrar no universo fe- 
minino de calçados? 
Meu negócio agora é vender sa-

patos. Produzir calçados bons, 

baratos e vender bem. Objetivi-

dade e planejamento é o requi-

sito da atividade.  
- Quais são os principais projetos? 

A Azaléia passou nos últimos 

anos por uma grande expansão. 

Assumiu   uma   posição   muito 

importante na Bahia e Sergipe,  

zação dura alguns anos o 

desafio da exportação, o cres -

cimento das três linhas e, ago -

ra, o momento é fazer consoli-

dar o avanço e preparar novos 

saltos. O momento é muito 

ruim no Brasil, em função da 

crise no mercado interno, mas 

a Azalé ia tem que estar pronta 

para continuar crescendo. 

Crescer sempre é uma obsessão. 

- Nesse contexto, qual é a estraté-

gia de marketing da empresa? 

Ter uma posição muito forte 

como anunciante principal -

mente em televisão. O foco 

principal é o público feminino  

jovem. Há uma associação  

 

ENTREVISTA 

"MEU NEGOCIO E VENDER SAPATOS" 

A Azaleia contratou o ex-governador do Rio Grande, do Sul, Antônio 

Britto,  como diretor-superindente da empresa. Nesta entrevista, ele fala 

reestruturação e os planos para expansão da indústria.há menos  de um 

mês, ele diz que crescer é uma obsessão No cargo, da companhia, A 

Azaléia tem sede no município gaúcho de Parohé e figura como a maior 

indústria do  setor calçadista da América Latina e uma das maiores fábricas 

do mundo. Seus produtos estão em mais de 70 países 
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grande com. o esporte. É a pa-

trocinadora do Comitê Olím-

pico Brasileiro (COB), por 

exemplo, o que tem permitido 

manter a liderança. Embora es -

sa estratégia tenha que ser pen-

sada e repensada todos os dias, 

não há porque não mantê-la, já 

que está dando certo. 
- Como vocês enxergam a concor- 
rência, principalmente* a Gren- 
dene que investe em nomes famo- 
sos como Gisele Bündchen? 
A atitude sempre tem que ser 

de muito respeito por qualquer 

empresa que opera no mesmo 

setor. Acho que um dos segre-

dos da Azaléia é a humildade, 

apesar de grande. Embora haja 

concorrência, esse é um merca-

do tão grande, com tanta chan-

ce de exportação, que aquela 

velha frase "tem lugar para to -

dos" é verdadeira. 
- Qual é o maior desafio da in- 
dústria calçadista? 
A mágica é fazer com maior 

qualidade por menor preço. 
- A Azaléia é uma empresa que 
já vem investindo em responsa- 
bilidade social. A empresa vai  

 ampliar seus  investimentos  em »    

políticas sociais?  A Azaléia tem 

um forte com-promisso com a 

responsabilida- de social. Esse 

conceito está na sua   filosofia:   

"Trabalhar   com visão   de   

crescimento,   sendo justo, honesto 

e humilde", des-de a sua 

fundação, em  1958, quando 

começaram a ser cria -das  e  

implementadas  diversas 
ações que a conduziram ao re -

conhecimento     internacional 
pela sua atuação na área. No fé- 

chamento do ano 2002, a A-

zaléia estava com 15.406 cola-

boradores, que sentiram os re-

flexos diretos das ações empre-

sariais adotadas dentro de uma 

política social consciente. Fo-

ram investimentos expressivos 

em áreas como saúde, alimenta-

ção, educação, habitação, trans-

porte, segurança, meio ambien-

te, além do programa de distri-

buição de resultados. 
- A Azaléia patrocina quais pro- 
jetos e campanhas, além do Cri- 
ança Esperança? 
Em vez de patrocínio, preferi-

mos chamar de parceria. O 

projeto Criança Esperança é  

realizado em parceria com a 

Rede Globo e Unicef. Também 

temos envolvimento na cons -

trução do Hospital da Criança 

Santo Antônio, de Porto Ale-

gre, Campanha do Agasalho, 

Fundação Central Sul-Ame-

ricana de Novas Drogas Anti-

Câncer, Fundação Semear, Co-

munidade Terapêutica Vida 

Plena, Confederação Geral dos 

Trabalhadores, entre outras en-

tidades e instituições. 
- O  que  é o projeto Azaléia 
2010? 
O projeto "Azaléia 2010 - Fazer 

é Perpetuar" é o incremento das 

ações que já foram implantadas 

no projeto "Azalé ia 2001 -

Construindo o Futuro". O ob-

jetivo é arnpliar a busca por 

maior qualificação profissional, 

agregando aos compromissos já 

assumidos o desafio de capaci-

tar, desenvolver, motivar e valo -

rizar cada vez mais os seus cola-

boradores. 


