
UM PASSO ADIANTE
CALÇADOS Para driblar os efeitos do câmbio, os exportadores
investem em design e em modelos com algum diferencial

POR PAULA PACHECO

O
ano foi de muitas reclamações
em vários setores produtivos.
A indústria calçadista brasilei-
ra, em especial, pelejou para
escapar dos efeitos do dólar

desvalorizado na hora de exportar. Algu-
mas empresas perderam competitivida-
de e tiveram de espremer ou até abrir
mão da margem de lucro na esperança de
não perder espaço no mercado interna-
cional. Uma alternativa que começa a ga-
nhar mais adesões é o investimento em
design. A fórmula tem trazido resultado
e já é até copiada por estilistas famosos.

tura arte, sandálias, roupas e acessórios
de estilistas brasileiros de primeiro time.

"O que funciona no exterior é quan-
do você não vende só o utilitário, mas a
emoção. E isso o mercado está disposto
a pagar. Temos investido no conteúdo,
em associar nossos produtos a um even-
to de moda", analisa Paulo Pedó Filho,
gerente de Operações da Melissa. Para
movimentar essa engrenagem, a empre-
sa investe nas parcerias com artistas
plásticos, estilistas e designers. Em mé-
dia são lançados 20 modelos por ano.

A marca de sandálias é encontrada em
cerca de 60 países - como Estados Uni-
dos, Inglaterra, Nova Zelândia, Japão,

A Melissa, marca de sandálias da Gren-
dene, recentemente viu um de seus mo-
delos na passarela de um desfile da fran-
cesa Louis Vuitton. Marc Jacobs foi o
responsável pela cópia. Outro que se
"inspirou" nos calçados de plástico foi
Jean Paul Gaultier. Nos últimos dez
anos, a empresa abandonou os pontos
tradicionais de varejo para se dedicar
exclusivamente aos endereços vips.

Nada a ver com os primeiros tempos de
Melissa, há quase 30 anos, quando as san-
dálias eram encontradas em todo tipo de
loja de calçados a preços quase populares.
Hoje, no Brasil, os modelos custam a par-
tir de 70 reais. No exterior, o preço médio
fica entre 75 e 85 dólares. Mas já houve
caso de uma sandália, com cristais, ser
vendida por 500 reais. A marca ganhou
até uma galeria, em São Paulo, que mis-
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Emirados Árabes e Turquia. "Apesar des-
sa abrangência, cuidamos para manter a
mesma estratégia seguida no Brasil, ou
seja, não estamos em qualquer loja, mas
sim em endereços especiais", diz o geren-
te. Entre os endereços badalados estão a
Colette, em Paris, e Dover Street Market,
em Londres. Uma das possibilidades ava-
liadas pela direção da fabricante brasilei-
ra é levar a Galeria Melissa
para o exterior. Dessa for-
ma, a empresa reforçaria
ainda mais as ações de di-
vulgação da marca.

Para o executivo da Me-
lissa, o caminho para a in-
dústria nacional de calça-
dos deve ser o mesmo que
os fabricantes italianos se-
guiram na década de 70,
quando as empresas brasi-

leiras lançaram produtos mais competiti-
vos e forçaram os concorrentes europeus
a buscar outros caminhos. "Na Itália, foi
encontrado um outro posicionamento de
mercado e é o que devemos fazer agora,
aumentando o valor percebido de seus
calçados. O Brasil não tem como compe-
tir com os chineses nas mesmas condi-
ções. Pagamos mais impostos e nossa
mão-de-obra custa mais", avalia Pedó.

O investimento em sapatos com mais va-
lor agregado é o principal tema de estudo
do Grupo Design Brasil, que faz parte da
Associação Brasileira das Indústrias de
Calçados (Abicalçados). Segundo Cristine

Kopchina, coordena-
ÍCONE BRASILEIRO, dora do grupo, do qual
As Havaianas fazem parte 18 empre-
são vendidas em sas, as discussões co-
mais de 80 países meçaram a ser feitas

há três anos e se in-
tensificaram em 2006. O movimento é
parecido com o da indústria de vestuário.
Um time de estilistas brasileiros, como
Alexandre Herchcovitch, Serpui Marie e
Amir Slama (da Rosa Chá), tem partici-
pado dos principais eventos internacio-
nais de moda de forma articulada, sob o
conceito de brasilidade. "Também temos
trabalhado na divulgação do Brasil como
um criador de moda. Uma consultoria
avalia a originalidade e a qualidade de
quem pretende fazer parte do Grupo De-
sign Brasil", explica Cristine. Estilistas de
calçados que se inspiram nas modas ame-
ricana e européia para criar, por exemplo,

não passam na seleção.
Em média, os produtos
made in Brazil são vendi-
dos por preços que va-
riam de 150 a 300 dólares.

A construção de mar-
cas brasileiras no exte-
rior, lembra Cristine,
será um exercício longo
e árduo. "Gucci e Prada,
por exemplo, tiveram de
construir uma história e



MARCA FORTE.

Pedó quer levar

a Galeria Melissa

para o exterior

são reconhecidos por esse mo-
tivo. A cada estação será pre-
ciso mostrar produtos dife-
renciados, com qualidade e
pontualidade na entrega. É as-
sim que se constrói a imagem",
opina a executiva da Abicalçados.

A Associação Brasileira de Estilistas
(Abest) tem feito um trabalho seme-
lhante ao do Grupo Design Brasil. Ân-
gela Hirata, diretora de Internacionali-
zação da Abest e consultora-executiva
da São Paulo Alpargatas, levou a expe-
riência da marca Havaianas para a enti-
dade. "O Brasil não pode pensar apenas
nas vendas que surgem como oportuni-
dade. Temos é de ser ágeis para detectar
qual é o perfil do potencial consumidor
dos produtos brasileiros e oferecer o que
for mais adequado, sem perder as nos-
sas características", ensina Angela.

Segundo a executiva, para que a indústria
brasileira de calçados consiga se manter
de forma consistente no exterior, é preci-
so fazer algumas mudanças de rota. Por
exemplo, atender com mais agilidade aos
mercados com grande deman-
da e com potencial de compra,
como o Japão. "É o tipo de coi-
sa da qual não se pode descui-
dar. Precisamos ser ágeis, mos-
trar o conceito e a brasilidade
do produto", afirma.

As Havaianas, que estão
nos mais variados tipos de pés
- de descamisados brasileiros
a atrizes de Hollywood -, con-
seguiram nos últimos anos se
tornar um ícone da moda bra-
sileira. São vendidas em mais
de 80 países (da Argentina ao

Líbano, passando por
grandes vitrines como Ja-

pão, Estados Unidos e França). Assim
como a Grendene faz com a Melissa, só
é encontrada em endereços badalados.
Outra semelhança entre as sandálias é
que ambas caíram no gosto dos grandes
nomes da moda internacional. Na mais
recente coleção, o estilista japonês Is-
sey Miyake usou o produto brasileiro
nos catálogos. Jean Paul Gaultier foi ou-
tro que colocou as sandálias de dedo
nas suas modelos.

"Quando assumi a internacionaliza-
ção da Havaianas, em 2000, percebi que
não havia no mundo nenhuma sandália
de dedo com marca, apenas a Quick Sil-
ver, voltada ao surfwear. Foi a partir daí
que se montou a estratégia de exporta-
ção do produto brasileiro", conta Angela.
Hoje a estratégia da executiva parece ser
simples, mas até então ninguém teve a

idéia de transformar
o calçado em uma
marca global.

Não foi nem uma
vez nem duas, que
Angela ouviu a se-
guinte pergunta: co-
mo você transformou
um pedaço de borra-
cha em uma marca?
A resposta, acompa-
nhada de um sorriso,
é objetiva. Diz ela:
"Acredito que temos
um produto de quali-
dade". Isso explica,
por exemplo, as dife-

renças de preço entre as sandálias vendi-
das no Brasil e no exterior. Por aqui se
pagam por volta de 20 reais nos modelos
mais atrelados à moda. Um par simples
custa menos de 10 reais. Já o americano
vai pagar pelo menos 18 dólares, enquan-
to o europeu não desembolsa menos de
25 euros. Um modelo customizado com
cristais chegou a custar 200 dólares.

Outra dica de Angela para os calçadistas
que sonham com um mercado interna-
cional mais sofisticado é o desenvolvi-
mento de parceiros nos países onde pre-
tendem atuar. São eles, segundo a exe-
cutiva, que entendem os costumes lo-
cais. No ano que vem, a São Paulo Alpar-
gatas pretende colocar em prática mais
um modelo de negócios. A empresa pla-
neja montar uma estrutura própria de
negócios para a marca Havaianas nos Es-
tados Unidos e desenvolver negócios pa-
ralelos e em parceria com o distribuidor
local. "Será a primeira operação desse
tipo fora do Brasil", diz Angela. Atual-
mente, 10% da receita obtida com as
sandálias de dedo vem das exportações.

O consultor Ênio Klein, es-
pecializado na indústria calça-
dista, acredita que o passo mais
importante o setor já deu: não
ser um mero exportador de
mão-de-obra, mas de produtos
com design e com qualidade.
Esse é um investimento alto,
segundo ele, e já foi feito. Ago-
ra, além de manter os atuais
contratos com os clientes in-
ternacionais, as empresas pre-
cisam se esforçar para melho-
rar ainda mais a qualidade e
deixar os chineses para trás. •
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