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Enquanto a maior parte da indústria calçadista brasileira definha diante do real valorizado e da 
concorrência com os produtos chineses, empresas como o Grupo Cimar Calçados, da Paraíba, 
que registrou queda da participaçào de exportações de 30% para 10%, e mesmo assim sua 
receita aumentou 20% , o Grupo Domini, das marcas Gooc e Ômely, que deve crescer mais de 
100% este ano, e a fabricante de malas Israco comemoram crescimento no mercado interno. 
Produtos diferenciados, aumento do número de representantes, investimento em design, mix 
de produtos e serviço pós-venda têm feito a diferença para essas empresas. 
 
O volume de exportações de calçados caiu 8% de janeiro a março, se comparado ao mesmo 
período de 2005. As vendas no mercado interno decresceram 1,5% em volume já em 2005 em 
relação ao ano anterior, de acordo com dados da Associação Brasileira das Indústrias de 
Calçados (Abicalçados). 
 
O Grupo Domini cresceu 300% desde 2004, quando começou a trabalhar com a marca Gooc, 
de sapatos feitos com borracha reciclada e lona. A matéria-prima pouco convencional e 
investimento para que as marcas estejam ligadas ao conceito de lazer e informalidade 
explicam a expansão, diz Thai Quanc, diretor do grupo. “As pessoas estão procurando 
produtos que as libertem do mundo sério do trabalho”, explica o vietnamita Quanc, que trouxe 
a idéia de seus produtos de sua terra natal. A imagem dos calçados Gooc e Quanc junto ao 
consumidor é sustentada por investimentos em marketing de 10% do faturamento, de R$ 30 
milhões no ano passado. 
 
Para tanto crescimento, a planta do Domini em Feira de Santana (BA) foi ampliada no ano 
passado para atender aos planos de expandir as vendas nas regiões Centro-Oeste e Sul, onde 
seus produtos ainda não são muito conhecidos e manter a presença forte no Sudeste, onde 
entraram a pouco. 
 
Outro investimento para as marcas Gooc e Ômely é a contratação de uma equipe de criação 
maior, que atuou no lançamento de mais de 150 itens na coleção primavera/verão entre 
bolsas, que correspondem a 30% do faturamento, e calçado.  
 
Com mais de 5 mil pontos-de-venda da Gooc no Brasil e 15 lojas conceito, sendo oito espaços 
próprios, o Grupo Domini quer, até 2010, abrir outras dez franquias. Com um volume de 
produção de 12 mil pares por dia, a empresa estima vender 210 milhões de pares no mercado 
doméstico em apenas oito anos. 
 
Este ano a Cimar se preparou para a queda das exportações aumentando o número de 
representantes nos estados. Dessa forma conseguiu clientes novos, incluindo grandes redes de 
calçados, além de entrar no catálogo de produtos da Avon. 
 
Segundo o diretor comercial da Cimar, Airton Figueiredo, o caminho da empresa para 
conseguir aumentar sua participação no mercado interno é ter um portfólio muito variado, 
produtos de todos os segmentos: feminino, masculino, infantil de vários tipos, que vão do 
esportivo ao scarpin. O mix de produtos também ajuda a empresa a destinar pelo menos 10% 
do volume de produção ao exterior. “Oferecendo grande variedade, conseguimos juntar um 
número suficiente de itens para despachar”, garante Figueiredo. A expectativa é fechar o ano 
com crescimento no faturamento da ordem de 35%. “Esperamos um certo reaquecimento da 
economia por conta das eleições, aumento dos gastos públicos e quem sabe de um aumento 
do dólar, para ter um fim de ano bom”, torce o diretor comercial.  
 
Outro aspecto para a competitividade da Cimar são os investimentos em máquinas mais 
modernas, rápidas e compactas já que a lucratividade da empresa se dá somente depois da 
venda de aproximadamente 7 mil pares. Hoje, a empresa produz 8 mil pares por dia, mas tem 
capacidade para fabricar até 12 mil pares de calçados em suas três plantas industriais na 
Paraíba.  
 



A Cimar participou no mês passado de uma comitiva de empresas brasileiras para a América 
Central com a Agência de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex) brasileira que 
deve garantir bons negócios no médio prazo. “Deixamos amostras e agora negociamos com o 
Wal-Mart de lá e com a Avon costa-riquenha”, afirma Figueiredo.  
 
No setor de bolsas e mochilas, em que os produtos asiáticos dominam 95% do mercado 
brasileiro, a Israco, dona das marcas Lansay e Fico, espera crescimento de 15% em 
faturamento este ano. 
 
A estratégia da empresa foi investir em tecnologia de ponta e focar muito no serviço pós-
venda, coisa que os importadores têm dificuldade de fazer. “Essa é a vantagem de ter a 
indústria próxima do consumidor, podemos resolver qualquer problema com um produto de 
forma muito eficiente”, afirma Cláudio Lavy, diretor comercial da empresa. Todos os produtos 
da Israco têm dois anos de garantia. A empresa também desenvolveu uma linha Brasil de 
malas que puxou as vendas para cima. 
  
A alternativa de trabalhar o mercado institucional também tem garantido a sustentabilidade da 
empresa. “Nesse filão trabalhamos com clientes grandes, que têm interesse em colocar sua 
marca junto da nossa”, diz Levy. Esse segmento, trabalhado há apenas dois anos representa 
10% do faturamento da companhia. 
 
As empresas apresentarão seus lançamentos na Feira Internacional de Calçados, Acessórios de 
Moda, Máquinas e Componentes (Francal) que começa hoje no Pavilhão de Exposições do 
Anhembi, em São Paulo. A feira será encerrada sexta-feira. 
 
Fonte: DCI, São Paulo, 4 jul. 2006, Indústria, p. A5. 


