
Vale mais do que pesa
Comunicar valor aos consumidores é o principal desafio do setor de vestuário e calçados

Durante os últimos cinco
anos, as empresas de vestuário
e calçados investiram fortemente
em publicidade, mas em 2005
os ajustes macroeconômicos e
a competição com os produtos
importados acabaram atingindo
os recursos destinados à comu-
nicação. Enquanto o volume pu-
blicitário total no Brasil cresceu
18% entre o último trimestre
de 2004 e o mesmo período de

2005, o segmento de vestuário
apresentou uma redução de 9%,
atingindo pouco mais de R$ 145
milhões, o equivalente a l ,4% do
total (figura 1}.

Muito dependente da con-
juntura macroeconômica, essa
área está passando por uma
reestruturação decorrente da
combinação entre taxas de câm-
bio desfavoráveis, concorrência
externa, pirataria e redução do

poder de compra resultante das
altas taxas de juros verificadas
nos últimos anos. Segundo o
IBGE, a produção industrial do
ramo em 2005 foi cerca de 20%
inferior à média de 2002. No seg-
mento de calçados, a queda foi de
15% no mesmo período.

Esses resultados negativos
ocorrem após um período de
elevados gastos das empresas do
setor para aumentar sua compe-
titividade, durante a segunda me-
tade dos anos 90. Nessa época, o
segmento viu-se prejudicado
pela abertura descontrolada das
importações, principalmente no
que se refere a produtos de baixo
valor agregado, situação que vol-
tou a se repetir em 2005.

De acordo com a Associação
Brasileira da Indústria Têxtil e
de Confecção (Abit), a impor-
tação de artigos confeccionados
aumentou 53,9% no ano passado,
atingindo US$ 210 milhões. Chi-
na e índia são os dois grandes
fornecedores de produtos de
baixo custo, sendo que o subfa-
turamento agrava ainda mais a
situação das confecções nacio-
nais, principalmente as de médio
e pequeno portes.
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publicitário por categoria guar-
da alguma semelhança com as
reclamações dos empresários da
área: os segmentos de calçados
e outros de alta competitividade
internacional apresentaram re-
duções significativas, mas moda
infantil e moda íntima feminina

- tradicionalmente com maior
valor agregado por meio da
comunicação - continuaram
a trajetória de crescimento
verificada nos anos anteriores.
Percebe-se também um aumen-
to da comunicação institucional,
outro indício do reforço do va-
lor agregado através da marca
(tabela 1}.

Assim como a redução do
investimento não se deu de
maneira homogênea em todas
as categorias, alguns meios ti-
veram desempenho melhor que
os outros quando se trata da
distribuição da verba do setor.
No caso das revistas houve até
mesmo crescimento (8%), sina-
lizando ampliação do interesse
por uma comunicação mais
dirigida mas com custo menor.
É interessante observar que a

redução no investimento de TV
por assinatura foi praticamente
igual ao aumento do uso do meio
revista (tabela 2}.

Enquanto o montante para
comunicação cai, os hábitos e
atitudes dos brasileiros em re-
lação ao vestuário mostram que
talvez seja necessário investir
mais, e não menos, no contato
com o consumidor, buscando
criar valor agregado. Cerca de
36% dos entrevistados pelo Tar-
get Group Index concordaram
com a afirmação "trato de estar
em dia com a moda e com os
estilos". Esse percentual é bas-
tante semelhante entre todas as
classes sociais e entre homens
e mulheres, variando de forma
expressiva somente em termos
de idade: os mais jovens apre-
sentaram mais preocupação em
seguir a moda (figura 2).

Quando levamos em conta
também a atitude em relação
à questão da preferência pelo
produto nacional, 71% dos entre-
vistados afirmaram que, "quando
possível", preferem comprar ar-
tigos feitos no Brasil (figura 3).

O grande problema para
a área, do ponto de vista do
comportamento do consumidor,
é a questão do preço; mais de
80% dos entrevistados disseram
que sempre procuram ofertas e
descontos. Nessa hora, o menor
custo do produto importado faz a
diferença. Segundo a Associação
Brasileira do Vestuário (Abra-
vest), enquanto o quilo da roupa
exportada do Brasil custa cerca
de US$ 17, 9 do produto chinês
chega aqui por pouco menos de
US$ 5, de acordo com os regis-
tros oficiais.

É claro que apenas o aumento
do investimento em comunicação
não resolverá questões estrutu-
rais. Enquanto isso, o montante
destinado à comunicação pode
funcionar como uma maneira
de ampliar mercado para a pro-
dução nacional - - ou ao menos
tornar mais lenta a invasão dos
importados.
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