
Quem sabe
faz a hora
Ao introduzir os fios sintéticos no Brasil, a
Rhodia percebeu a necessidade de cuidar da
imagem da novidade e, com isso, vivência um
"case" de marketing que já dura 50 anos

não espera acontecer", foi considerado
subversivo pelo establishment, preo-
cupadíssimo com o avanço de palavras
de ordem anticapitalistas. No entanto,
o conceito de assumir a responsabili-
dade de fazer alguma coisa dar certo,
bem dentro do que sugere a poética do
cantor, pode ser considerado o primei-
ro mandamento do marketing moder-
no. E já existia antes mesmo que a ex-
pressão em inglês virasse mo-
da. Um dos exemplos mais per-
feitos do poder do marketing
foi a introdução do fio sintéti-
co no Brasil, protagonizada pe-
la Rhodia, que baseada em
ações de grande esperteza mer-
cadológica pavimentou o cres-
cimento industrial da multina-
cional francesa no País.

Há 50 anos, quando aqui se
vestia principalmente algodão e
linho, a Rhodia, àquela altura
já instalada no País há três dé-

De Marchi: o processo de
fomento faz parte do DNA da

Rhodia no Brasil
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cadas, apresentou ao mercado o fio
sintético e teve de ensinar a indústria
têxtil e os consumidores a apreciarem
a novidade. "O processo de introdução
do produto no Brasil pela Rhodia é um
caso único em termos mundiais", afir-
ma o vice-presidente da Rhodia Polia-
mida para América do Sul, Marcos De
Marchi. "Devido ao seu pioneirismo e
à ausência de concorrentes que ofere-
cessem sintéticos, coube à Rhodia fa-
zer o papel de fomentadora do consu-
mo de algo que simplesmente não exis-
tia na vida das pessoas", explica. "Na
Europa e nos EUA, a divulgação da no-

vidade ocorreu de forma diferente, já
que quase simultaneamente várias em-
presas apresentaram seus fios sintéti-
cos", conta De Marchi.

No Brasil, entretanto, a multinacio-
nal teve de se encarregar sozinha da edu-
cação do mercado."Nos anos 50, o foco
estava nos fabricantes de tecidos, que
são os compradores do fio, para apre-
sentar a novidade. Hoje, chamamos is-
so de abordagem B2B (business to bu-
siness)", recorda José da Conceição Pa-
deiro, gerente de marketing. "Por mais
de uma década, a Rhodia não teve con-
corrente na produção de fios sintéticos
no Brasil. A primeira foi a Celanese. A
segunda, a Holm & Haas, que trouxe o
náilon. Mas isso só aconteceu em mea-
dos dos anos 60", destaca De Marchi.

Além da concorrência, os loucos e re-
volucionários anos 60 trouxeram a ins-
talação da grande máquina de comuni-
cação para divulgação da poliamida.
"Além de educar os fabricantes de teci-
dos a otimizar as possibilidades da po-
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uando, no final dos anos 60,
Geraldo Vandré divulgou
com sua música a idéia de
que "quem sabe faz a hora



Modelos com roupas de fios sintéticos criadas por artistas brasileiros; elas "paravam" as cidades com os desfiles

liamida, era preciso divulgá-la para o
consumidor final e posicioná-la com
prestígio", diz De Marchi."Para resolver
isso, já no início dos anos 60 a Rhodia
trazia caravanas de franceses para ensi-
nar as tecelagens a tingir, tecer, regular
máquinas, enfim, para harmonizar o seu
processo industrial com as característi-
cas do fio sintético", relata Padeiro.

Na segunda metade dos anos 60,
sob a direção do italiano Lívio Ran-
gan, a Rhodia se aproximou de forma
surpreendente e inédita do mais pul-
sante coração da cultura brasileira e
desbravou, da forma mais autêntica
que se pode imaginar, vários aspectos
da arte de gerar simpatia, prestígio e
desejo no consumidor.

"Trazer para a empresa e para a in-
dústria têxtil nomes importantes da
área cultural, como Ademir Martins,
fazia parte do processo de formação
de prestígio do produto poliamida e

aproximava os sintéticos dos forma-
dores de opinião", analisa Padeiro. Ta-
lentos que na época eram apenas pro-
messas, como o maestro Júlio Meda-
glia e o fotógrafo Otto Stupakoff, de-
sembarcaram de estudos na Europa di-
retamente para o rodamoinho criativo
orquestrado por Rangan.

"O interessante é que chegamos da
Europa com muita fome de cultura bra-
sileira, que pudemos satisfazer graças ao
investimento e à liberdade criativa que a
Rhodia, uma empresa européia, nos
deu", conta o maestro Medaglia."O irô-
nico é que, porque fazíamos parte de um
processo mercadológico, pudemos fa-
zer cultura", arremata.

Nessa fase, um time de seis modelos,
que incluía Mila Moreira, completava o
glamour da empresa francesa. "O mais
interessante é que causávamos um tre-
mendo frisson, onde quer que fôssemos,
embora desfilássemos apenas peças ori-

ginais que não se podia comprar", con-
ta Malú, uma das modelos.

"Tivemos uma década de 60 delicio-
sa. Éramos pioneiros ingênuos. Para
nós, a Rhodia não era um cliente, era
nosso habitat, um ambiente em que tí-
nhamos total liberdade para criar. Criá-
vamos tudo: estampas, shows, anún-
cios, editoriais de moda. Tudo sob a di-
reção de Lívio Rangan, que tinha o po-
der de receber o melhor do que podía-
mos fazer", relata o cenógrafo e profes-
sor Ciro del Nero. "Nessa fase, os úni-
cos limites para as ações de marketing
e comunicação da Rhodia coincidiam
com os limites da criatividade de artis-
tas", formula De Marchi.

Hoje, a Rhodia não sabe precisar exa-
tamente quanto foi investido nas ações
deste período. "O que se sabe é que os
que viveram a época contam. E eles di-
zem que nunca faltou dinheiro para ne-
nhuma das ações que eles imaginavam",
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diz Padeiro, que hoje gere um orçamen-
to anual de marketing de US$ 5 milhões
e preserva, na sede da Rhodia em São
Paulo, um arquivo de documentos e
imagens que seria suficiente para a cria-
ção de um museu.

Ações como desfiles na Feira Nacio-
nal da Indústria Têxtil (Fenit), no Copa-
cabana Palace, no Rio de Janeiro, e na
França, editoriais fotografados na Rús-
sia, no Japão e em vários pontos do Bra-
sil e publicados nas revistas mais impor-
tantes da época eram todas ações de
branding que visavam o público classe
"A". "Também nos anos 60, a Rhodia
destaca a facilidade de manutenção dos
sintéticos, o que coincide com a mu-
dança dos hábitos socioculturais que foi
deflagrada pela entrada das mulheres no
mercado de trabalho", analisa De Mar-
chi. O tempo dedicado a passar roupas
de algodão a ferro passou a ser visto co-
mo um inimigo. Nada combina melhor
com a teoria de marketing e branding
desenvolvida por papas do assunto co-
mo Al Ries. O detalhe é que a Rhodia
Brasil fez isso antes que o processo fos-
se visto como teoria.

Segundo De Marchi, entre 1955 e
1970, a própria estratégia de produção
da Rhodia no Brasil seguiu uma lógica
de aplicação que é inversa à lógica da
produção dos produtos químicos. Em
1955, a empresa começou a trabalhar
fiação, estriagem e acabamento têxtil.
Em 1957, fez o fio industrial. Em 1958,
introduziu a polimerização. Em 1959,
passou a fabricar sal náilon, que é a ma-
téria-prima do polímero, que por sua
vez é a poliamida. Em 1964, surgiu a fá-
brica de ácido adípico, que está na eta-
pa anterior, e, só em 1970, é inaugurada
a fábrica de fenol, derivado do petróleo,
que é a base de tudo isso. "Hoje a Rho-
dia possui no Brasil as seis etapas de
transformação do petróleo em fio polia-
mida", afirma orgulhoso De Marchi, que
é engenheiro de formação.

Na sua avaliação, os investimentos da
empresa sempre ocorreram em respos-

ta às demandas do mercado. Na virada
da década de 60 para 70, a palavra mar-
keting passou a ser ouvida. "Quando co-
meçaram a falar de marketing, a gente
viu que já tinha feito tudo isso", diz o vi-
ce-presidente da Rhodia Poliamida.

Com a dissolução do grupo de Ran-
gan, uma nova era, mais técnica, come-
çou. "Os anos 70 marcam a instalação
da Casa Rhodia e do CREAT, sigla pa-
ra Centro Rhodia de Exposições e Ar-
tes Têxteis, que se tornou um centro de
formação de estilistas de confecção.
"Nessa época, tínhamos todos os fios
sintéticos do mercado, com única exce-
ção para o elastano. Nunca a empresa
teve uma fase de domínio de mercado
tão grande quanto no Brasil daquela
época", avalia De Marchi.

Foi nesse período que a companhia
implantou cadeias industriais competi-
tivas e uma lógica de mercado que, na
avaliação dos seus executivos, ainda per-
siste sob administração de outras em-
presas. Na última década, a Rhodia ven-
deu várias de suas fábricas seguindo a
lógica de um processo de alinhamento
de portfólio. Com seis fábricas no País,
cada uma realizando uma fase da pro-
dução do fio a partir da nafta — são seis
operações de transformação ao todo —
a Rhodia possui uma cadeia integrada.
"Nesse negócio, ou se trabalha de for-
ma integrada ou dificilmente se tem
competitividade", afirma De Marchi.

Em 1978, a Rhodia trouxe a estilista
francesa Marie Ruckie para dar aulas aos
profissionais das tecelagens e confec-
ções. Em seguida foi a vez dos represen-
tantes dos bureaux de estilo do Studio
Bersot. "Todas essas iniciativas visavam
a aproximar o Brasil dos movimentos
internacionais de moda e dar repertório
aos nossos estilistas para criar uma mo-
da nossa", diz Padeiro.

Nos anos 80, as sucessivas crises na
economia tornaram relevante a iniciati-
va de reunir profissionais do setor regu-
larmente pela Rhodia no Encontro Na-
cional de Líderes da Indústria Têxtil
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(Enlit). "Esses encontros geravam a
oportunidade de contato entre os em-
presários. E, ao mesmo tempo, os parti-
cipantes extraíam diretrizes comuns pa-
ra o setor", conta Padeiro.

Outra iniciativa dessa década foi o
programa "Você fala e a Rhodia escu-
ta", que colocava o consumidor em con-
tato direto com a empresa, funcionou
como um precurssor do Código de De-
fesa do Consumidor. Outra novidade foi
a realização de perfis dos consumido-
res. "Era uma sistema de marketing in-
tegrado com o qual a Rhodia pesquisa-
va o consumidor, detectava uma neces-
sidade ou desejo do mercado e orienta-
va a criação de fios que atendessem a es-
sas expectativas", explica Padeiro.

A abertura das importações nos anos
90 permitiu a renovação do parque têx-
til e deu mais fôlego para que a empre-
sa se aproximasse dos criadores de mo-
da "made in Brazil". Foi um período de
grande investimento em pesquisa e de-
senvolvimento. "A aproximação com a
moda existiu em
razão das novida-
des que tínhamos
para mostrar", diz
De Marchi.

Em 1998, hou-
ve a criação da
marca Amni para
designar a polia-
mida da Rhodia
"made in Brazil".
"A criação da sa de quem sabe.

sim em cooperação com os laborató-
rios na Europa, a Amni conseguiu de-
senvolver produtos de alta tecnologia
como o Amni Biotech, tecido bacterios-
tático minimiza a formação dos odores
provocados pelo suor.

Outra iniciativa importante foi o pa-
trocínio do São Paulo Fashion Week —
a Rhodia é a única patrocinadora pre-
sente em todas as 20 edições já realiza-
das. Além do evento, a multinacional
francesa patrocina um time de estilistas
de primeira grandeza que inclui Alexan-
dre Herchcovitch, Amyr Slama, Glória
Coelho e vários outros que surgiram em
outra iniciativa original da empresa, o
Amni Hot Spot. A criação do Amni Hot
Spot, que é uma incubadora de novos
talentos em estilo e é hoje avaliada co-
mo uma das mais importantes iniciati-

vas já realizadas no setor. "Continuare-
mos com a política de fomento, até por-
que ela faz parte do DNA da Rhodia no
Brasil", afirma o vice-presidente, para
quem o futuro será baseado no avanço

tecnológico e na in-
corporação de no-
vas funcionalidades
aos tecidos. Cada
vez mais inovação
será fator de diferen-
ciação", diz De Mar-
chi, que tem escrito
no quadro de sua sa-
la a cadeia química
da poliamiada. Coi-

Amni foi uma grande liberdade que a
matriz concedeu à operação brasileira.
Nas ações desta marca temos maior la-
titude nas iniciativas", afirma De Mar-
chi. Com menos burocracia e ainda as-
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Fonte: Forbes Brasil, a. 5, n. 115, p. 42-45, 29 jul. 2005.




