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B
irigüi tem omaior número
de bicicletas por habitante
donoroestepaulista,come-
teasegundamaior festade
rodeiosdoEstadoeseorgu-
lha de ter dado ao mundo

maravilhas comoReynaldoGianecchini
e o biribol, um jogo de vôlei praticado
dentro de piscinas que precisa ter qua-
tro atletas de cada lado da rede e torce-
doresdispostosasemolharao longodas
partidas.Masparaefeitospráticosoda-
do mais interessante produzido pela ci-
dade é anunciado na placa de boas-vin-
das que se vê em sua entrada principal:
"ACapital deCalçado Infantil". Com119
mil habitantes – e a 509 quilômetros de
SãoPaulo–omunicípioabriga190fábri-
casondetrabalham17.500pessoas,algu-
masdelasenviadastodososdiasporpre-
feituras vizinhas em 25 ônibus fretados.
É uma gente que lota as ruas a cada vez
que os apitos anunciam a troca de tur-
nos, dá sentido ao comércio local e às
oitoagênciasbancáriasnosdiasdepaga-
mento e, em sua maioria, ganha a vida
emumadas unidadesmontadas por um
netode italianoschamadoCarlosAlber-
toMestriner.DonodaKlin,amaiormar-
ca de sapatos para crianças daAmérica
Latina,Mestrinertemumsorrisopareci-
do com o do Willy Wonka da primeira
versãodeAFantásticaFábricadeChoco-
lates – e é omaior patrão da região. Ain-
daestranhaotermo,queachameiopom-
poso,mas vem a ser um industrial.
O “Rei dos Sapatinhos” – comoMes-

triner já foi chamado por aí – é dono de

um colorido império de calçados trans-
formados em realidade por 4mil operá-
rios sérios e concentrados,mas que tra-
balhamemlinhasdeproduçãocomjeito
de fábrica de brinquedos por causa das
cores berrantes dos couros sintéticos
usados nos solados e do aroma artificial
de chiclete que paira no ar. Comanda
centenas demáquinasque cortam,mol-
dam, costuram, colam, prensame, no fi-
nal, cospem 45 mil pares por dia de pe-
quenos tênis, sandálias,mocassins e bo-
tinhas – tudo acondicionado emmonta-
nhasde caixas chamativas e depois des-
pachado para 63 países. É um território
industrial distribuído em fábricas ali
mesmo,emBirigüi(“Produzemtênispa-
ra bebês, em numeração de 18 a 27”,
anunciaoindustrial),umanacidadevizi-
nha,GabrielMonteiro (“Tênisdenume-
ração de 28 a 36”, explica) e outra mais
adiante,emPenápolis(“Pararecém-nas-
cidos. Sandália ortopédica. Mocassim
parameninos”, enumera).
Alémde reinar emseus domínios fei-

tos de calçados enfeitados por laços, de-
talhes holográficos, luzes e efeitos em
3D, Mestriner integra uma família de,
por assim dizer, monarcas dos sapati-
nhos.O irmãodele,Valdir, éseusócioda
Klin.Amulher eacunhada tambémtra-
balhamna indústria. E a segundamaior
fábrica de calçados para crianças da re-
gião, a Pampilli, pertence à irmã mais
velha do industrial e ao cunhado – e dis-
tribui 3mil empregos diretos na cidade.
Mestriner é, sem dúvida, um grande

empregador.Émelhordoqueserempre-
gado,masdequalquer forma,elesenteo
peso da responsabilidade de manter ci-

dades inteirasemordememumperíodo
em que o setor calçadista vive em crise
por causa, como sempre, do dólar. Até
segundoaviso,achouumamaneiradese
safar. Em sua área, não houve demis-
sões em grande escala como em outras
regiõespeloPaís afora.NãoqueMestri-
ner seja um daqueles empreendedores
chamados pelos especialistas de
“schumpeterianos”,porcorresponderà
definição achada pelo economista Jose-
ph Schumpeter para os que fazem mu-
danças tecnológicas ou revolucionam a
organização de empresas. Ele é outra
coisa.Emlinhasgerais, lideraumtipode
fábrica cujo modo de produção ainda
mantém características artesanais de
quando foi inventado, ali pela IdadeMé-
dia. O que vem mantendo suas indús-
triasdepééqueelepassaosdiaspensan-
do em saídas para fazer com que esse
negócio–assim,tãoantiquado–façasen-
tido em uma época em que o dinheiro
vemmesmoédeconceitosestranhosco-
mo “atitude” e, sobretudo “tendência”.
Mestriner, enfim, sobrevive porque
aprendeu a ser um industrial brasileiro
enfiado na era do poder dasmarcas.

PRIMEIRALIÇÃO
AfábricadeMestrineré apenasamaior
emumacidadequeseorganizaemtorno
de uma estrutura definida nos livros de
administraçãocomo“cluster”,ougrupo
deempresasqueatuamnomesmosetor
produtivo.Háoutras 15grandesmarcas
do gênero por ali – e mais uma centena
de fabriquetas que executam para elas
serviços terceirizados. EmBirigüi, todo
mundo entende pacas de sapatinhos.
Nasgrandes festasdomunicípio, ounos
encontrosdefimdesemananosranchos
àsmargensdoRioTietê –quepassaain-
da limpo nas redondezas – é comumver
as pessoas conversando sobre a situa-
ção“dosetorcalçadista”.Dezenasdete-

WillyWonkadeBirigüigeramilharesde
empregosdecretando:nãobastater
fábricas,temqueinventarumamarca

SÓNOSAPATINHO-
Mestriner lança

500modelos por
ano. Se um não

der certo, precisa
ser substituído
comurgência

Noreinodos
sapatinhos

VALÉRIA GONÇALVEZ/AE

Continuanapáginaseguinte,
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lefonespúblicosespalhadospelasprinci-
pais ruasdo lugarreproduzemcalçados
infantis. E é impossível encontrar al-
guém que nunca trabalhou em fábricas
do tipo. Indagado sobre o motivo pelo
qual se transformou no maior chefe da
cidade,Mestriner responde: “Talvez te-
nha sido a teimosia”.
O Rei dos Sapatinhos é casado com

VâniaCristinaCastilho–umaloiraboni-
ta que por insistência domarido deixou
seu consultório de odontologia para ser
analista de marketing da Klin – , tem
dois filhos, gosta de música sertaneja,
nunca tirou férias, passa os finais de se-
mana em um sítio e sempre que percor-
reaslinhasdeproduçãodesuasfábricas
nãoresisteaocacoetedeapalpareretor-
cer os sapatinhos em fabricação para
checar se eles de fato estão maleáveis
como exige um mercado composto por
mães prontas a brigar por suas crias. E
entrou para o ramo naquela situação
que costuma dar bossa à biografia dos
empreendedores: por baixo.
O maior patrão de Birigüi é um dos

seis filhos de uma família que vivia na
zona rural. Quando a filharada chegou à
idade de ir à escola, o pai, Augusto, con-
cluiu que era hora de mandá-los para
trabalhar na cidade e pagar os estudos.
Aos 11 anos, Mestriner estudava duran-
teodiaeànoitecomooffice-boyemuma
empresafornecedoradaindústriacalça-
dista. Nos anos 70, viu quando uma leva
de fabriquetasdesapatosvirouvocação
coletiva emudou o perfil de ummunicí-
pio cuja economia era antesmovida por
pequenas propriedades rurais. Aos 17
anos,Mestrinervirouoprincipalvende-
dordaempresa,passounovestibulardo
curso de Direito e resolveu ir compran-
do algumas máquinas de calçados para
umdia abrir seu negócio. Na faculdade,
passava as aulas no fundão, rabiscando
modelosdesapatos,treinandoumpossí-
vel logotipopara sua futura fábrica. “Eu
pensava nisso o dia todo. Mas não tinha
coragem de sair do emprego. Até que
umdia omeuchefemedisse que já esta-
va na hora de arriscar ”, conta ele.
Aos 19anos,Mestrinerganhoudopai

a emancipação, para poder abrir uma
empresa por cotas de responsabilidade
limitada,eoequivalenteaR$20milpara
começar. Colocou para funcionar suas
setemáquinas – de prensa, balancim, li-
xadeira,pespontoezigue.Foiserpatrão
na vida e batizou sua marca de “Klin”,
uma decisão que lhe rendeu uma briga
com a família Klabin, produtora de len-
çosdepapelchamadosexatamentecom
o mesmo nome – o assunto foi parar na
Justiça,quedecidiuqueasduasfábricas
poderiamusaramarcaporquenãofabri-
cavamprodutos concorrentes.
Nocomeçodaempreitada,amãeeos

irmãosajudavamafazerosmaiscompli-
cadosentre15paresdiáriosdosdoisúni-

OCLÃDOSSAPATINHOS-ValdirMestriner,Milva,VâniaCristinaeCarlosAlberto
Mestriner. Os casais trabalham juntos e falam sobre produção o dia inteiro. Nas
reuniões de família, encontram a irmãmais velha deMestriner e omarido, que são
donos da Pampilli, segundamaior fábrica da América Latina depois da Klin

ONIPRESENÇA-Na linhadeproduçãoenosorelhões, sinaisdesapatosemtodaacidade
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costiposdeproduçãoquepoderiamsair
daquelemaquinário: umasandália orto-
pédica com solado de PVC e um tênis
forrado com espuma, ambos expostos
hoje comcerta solenidadeemumavitri-
ne de vidro com plaquetas explicativas,
colocada bemnomeio da loja da fábrica
emBirigüi. Aos 22 anos,Mestriner con-
seguiuumsócio:oirmãoValdir,quecon-
cluiuosestudosemEngenhariaMecâni-
ca e achou que teria futuro melhor em-
barcando na aventura doméstica. Aos
23anos,em1986,seempolgoucomoPla-
noCruzado,pegouempréstimosemban-
cos e passou a produzir 3 mil pares por
dia. E, aos 24 anos – quando os juros ex-
plodirampara 80% aomês – faliu.
Derrotado no arranque, Mestriner

foi salvo pelo pai. “Ele vendeu o sítio da
família, que era tudo o que tinha, e deu o
dinheiro para a gente pagar as dívidas”,
conta. Junto com o irmão, decidiu ir em
frente. Manteve o mesmo ritmo de pro-
dução e conseguiu se destacar em um
mercado em que todos os outros esta-
vam atolados com o pagamento de suas
dívidas. Em 18 meses, devolveu o sítio
paraopai.“Masapartirdali,nuncamais
parei de enfrentar crises”. E tirou o que
chama de primeira lição do caso – um
pouco difícil de entender, mas que pelo
visto deu certo: “Volume é vaidade, lu-
cro é conceito e caixa é fato”, diz

SEGUNDALIÇÃO
AKlin sobreviveu. Em 1995, produziu 20
mil pares por dia. Em 1996, fabricou 32
mil. Hoje despacha sua produção de 45
mil para países comoEUA,Canadá, Por-
toRico,NovaZelândia,Áustria,Áfricado
Sul, Chile, Bolívia, chega a todo oMerco-
sul e está de olho naChina.Mas só foi pa-
rarnoprimeirolugarnorankingdasfábri-
cas de sapatinhos da América Latina
quando decidiu levantar um nome, um
conceito, umamarca.
HojeoqueacontecenaKlinéoseguin-

te: no chão das fábricas, está o cenário
industrial de sempre. Divididos em três
turnos, os operários fazem o trabalho
mecânico que nivela todas as linhas de
montagem do mundo. No corte do cou-
ro, 95% dos funcionários ainda são ho-
mens. No aviamento, 95% sãomulheres
– e pega mal sempre que ummarmanjo
se oferecepara trabalhar ali. Cada linha
temum cartaz com asmetas do dia e as
que de fato foram alcançadas. Se algu-
mas dessas posições revelar um gênio
em sua função, a fábrica concorrente
nãovai tentar levá-loporumsaláriome-
lhor. Não é uma carreira, é só o velho e
bom trabalhomanual.
Dilemas como a peleja entre homem

e a máquina também estão presentes
nas linhas de produção abarrotadas de
matéria-prima multicor. Alguns deles
podem ser vistos na fábrica experimen-
talqueficanoprédioemfrenteàconstru-

ção que abriga a diretoria. No fundo da
sala, por exemplo, um operário estica
um pedaço de couro e usa uma lâmina
para fazer ummolde. É omilenar corte
manual.Ao ladodele,umamáquinacom
teladealtaresoluçãoegrandesesteiras,
chamada CM 4, funciona ameaçadora-
mentebemfazendoomesmoeoferecen-
doasopçõesde corte a laseroucomjato
deágua.Bastaestirarumpedaçodecou-
ro embaixo de suas garras e dezenas de
soladossematerializam.Naoutraponta
da sala, uma costureira usa umamáqui-
nadecosturaparafazerpespontosebor-
dados em um sapatinho. Ao lado, uma
máquina high tech com linhas distribuí-
das em uma estrutura que lembra uma
harpa faz omesmo,mais rápido.
Nos dois casos, as máquinas preci-

sam de pessoas por perto. Mas se fos-
sem adotadas em toda a fábrica, as no-
vas mudariam a natureza do trabalho.
Os operários virariam programadores.
“Atendênciaéautomatizartodootraba-
lhoquenãosejanobre,porquetrazrisco
grandede acidentes oudedoençaspara
os operários. Mas por maior que seja a
automação, a indústria calçadista está
entre as poucas que sempre vão depen-
dermuito dasmãos humanas”, consola-

se o diretor industrial Valdir, o irmão e
sócio de Carlos AlbertoMestriner.
Dafábricaparafora,essarealidadein-

dustrialconcretaatéaúltimabobinapre-
cisa ser adaptada para o mundo etéreo
dos conceitos. Umpedaço dessa briga se
dá no campo produtivo. Enquanto parte
dasindústriasabertasdacidadeusousua
estruturaparaproduzirsapatosparaou-
tros fabricantes e fazer dinheiro entrar
em caixa rapidamente, Mestriner apos-
tounocaminhoinverso.Produziuapenas
calçados com carimbo de produção pró-
pria. Foi uma decisão fundamental para
mantera fábrica – edepois seguidapelas
outras indústrias da cidade, que passa-
ramasededicar apenas àprópria grife.
No mais, há as batalhas para conci-

liar omundo peso pesado do chão de fá-
brica com o universo paralelo do “não
basta ser, é precisoparecer”.Das linhas
deprodução,porexemplo,nãosaemape-
nassapatoscomavelhadefiniçãodecoi-
sas que as pessoas calçam. Eles agora
são acompanhados de receituários.
“São feitos em formato maleável e pró-
prio para os pés sensíveis de crianças,
pensadoscombaseemestudosdepedia-
tras, ortopedistas, modelistas e desig-

ners”, recitaMilva daPenhaMestriner,
mulher de Valdir e ex-fisioterapeuta
quesejuntouàfamíliaparaseracoorde-
nadora de produção da fábrica. “Klin
não é só calçado, é saúde e diversão”,
completaMestriner.
Frases do gênero vieram da segunda

liçãodatáticadesobrevivênciamestrine-
riana:“Aprendiquetudonavidaémarke-
ting, desde o primeiro choro”, diz ele. A
empresa,então, investe5%deseufatura-
mento (mantido a sete chaves por ali) na
propagaçãodamarca.Seusmascotes–o
cachorroKlin,ogarotinhoRafaeameni-
naPaty–aparecemnosintervalosdepro-
gramasinfantisnatelevisãoeempublica-
ções segmentadas. Em quantidade sufi-
cienteparafazercomqueascriançasrei-
vindiquemprodutosdamarca emcasa.

EUMAMÁGOA
Mestriner gosta do que faz. Mas tem
uma amargura secreta. Todos os anos
sua empresa lança 200 novos modelos
desapatinhospor coleção –oquedáuns
500porano.Oscalçadosvãodonúmero
14 ao 36, vendidos nas lojas brasileiras a
preços entre R$ 30,00 e R$ 70,00 junto
com brindes como bolsinhas, bichinhos
ou carrinhos. Dias desses a Klin lançou,
por exemplo, um modelo que promete
acabarcomasdificuldadesdecalçarbe-
bês que estão naquela fase de encolher
os dedos justamente quando amãe está
prestes a encaixar os sapatos em seus
pés.Ainvençãotrazumzíperquecircun-
dao sapato inteiro e está nomercadohá
2 coleções, o que é um bom sinal em um
mercadoemqueumnovotipo jácomeça
adarsinaisdeseupoderdevenda15dias
depois de chegar às prateleiras. Se não
agradar logo, precisa ser retirado às
pressas e substituído logo por outro de
futuromais promissor.
Manteressausinadenovos formatos

éumaoperaçãocomplicadíssima.Ideali-
zado nas pranchetas de uma equipe de
estilistas quepassamodia inteiro sinto-
nizando canais infantis de TV a Cabo –
paranãoperderocontatocomopúblico-
alvo –, cada novo modelo é testado na
fábrica experimental . Se for aprovado,
as unidades da fábrica são preparadas
para a nova produção. Cada última ver-
são de sapatinhos precisa ter maquiná-
rio adaptado, a começar pela faca que
faz o primeiromolde.
Todaessacorreriaaconteceparadar

contademãesecriançasávidaspornovi-
dades. E é daí que vemamágoa deMes-
triner.Em23anosàfrentedonegócio–e
depois de inventar tantas novidades em
sua Fantástica Fábrica de Sapatinhos –
ele nunca conseguiu fazer um modelo
clássico. Daqueles que vieram para fi-
car.Édonodeuma fábrica de idéias que
nunca teve a idéia definitiva. “Não dá. É
um negócio movido pela novidade”, la-
menta-se ele. ●

Ochãodafábricaé
omesmo.Mas
agoratudotem
queterconceito
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 1 maio. 2006. Especial. p. 32-36.




