
Brasileiros e espanhóis unem forças para conquistar fatia importante do setor têxtil no mundo.
PRISCILA GUILAYN • MADRI

A s duas maiores forças no merca-
do têxtil europeu e sul-americano

se uniram para liderar mundialmente a
produção de denim, o tecido das famosas
calças jeans. A brasileira Santista Têxtil
e a espanhola Tavex, que agregam clien-
tes como Levi's, Calvin Klein, Armani,
Diesel, Wrangler, Zara, Miss Sixty, entre

outras grifes importantes,
estão prontas para con-

quistar mais mercados.
O jeans saltou, em algumas déca-

das, de roupa de operários e de gente
simples para ícone da contracultura
dos anos 60 e 70 até chegar ao topo da
moda em Hollywood. Uma calça com
grife e costura de bolsos certas—no
final das contas, as únicas diferenças—
podem custar hoje mais de US$300.
Estilistas famosos contam com a ajuda

de estrelas do cinema para lançar novas
marcas. O mercado está tão aquecido
que a Tarrant Apparel, fabricante da
Califórnia, entrou com um processo,
em abril passado, de US$100 milhões
contra a cantora americana Jessica
Simpson sob alegação de que a artista
não cumpriu o acordo de vestir e pro-
mover as calças jeans da empresa.

O mercado global de calças de algodão
movimentou US$49 bilhões em 2004,
cifra que deverá saltar, segundo analis-
tas, para US$53,20 bilhões em 2012. No
entanto, eles afirmam que o crescimento
irá reduzir o ritmo em função do fim das
quotas comerciais sobre produtos têxteis
e do excesso de capacidade com a queda
da demanda. Metade da capacidade da
produção está concentrada na Ásia, fato
que empurrou a Tavex em direção à

América Latina em busca de produção
mais barata para avançar sobre o setor
de artigos de luxo nos Estados Unidos.

A nova empresa pretende atingir entre
10% e 15% de participação no merca-
do mundial, competindo diretamente
com as americanas International Textile
Group e Swift, além da indiana Raymond
Textiles que se uniu à belga UCO Textiles.
A New Tavex investirá US$300 milhões
em sua estratégia de expansão, dos quais
US$120 milhões estarão direcionados ao
processo de modernização.

"Somos duas empresas que já temos
experiência em processos de internacio-
nalização. Além disso, com respeito aos
mercados de atuação, nos complemen-
tamos perfeitamente", afirma Enrique
Garrán, presidente da Tavex, que com-
partilhará a presidência do Conselho
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Administrativo da nova empresa, New
Tavex, com o brasileiro Marcelo Pereira
Malta Araújo, do Conselho da Santista.
"O resultado desta fusão será superior à
soma das duas companhias", diz. A New
Tavex será sediada na Espanha.

As duas empresas tradicionais estarão
juntas na América Latina, Europa e norte
da África. Com a meta de conquistar
outras regiões, a nova empresa já começa
a estruturar-se para entrar também nos
Estados Unidos, China e índia. Além da
estratégia geográfica, a Tavex terá acesso
aos preços competitivos que a Santista
usufrui com suas fábricas na América do
Sul, cinco delas no Brasil, sexto produtor
mundial de algodão.

A Tavex, fundada em 1846, tem capaci-
dade para produzir 35 milhões de metros
de denim por ano em suas cinco fábricas
(três na Espanha, uma no México e uma
no Marrocos), nas quais emprega 1.200
funcionários. Com participação de 32%
do mercado europeu de denim, suas ven-
das anuais superam a marca de US$150
milhões.

Já a brasileira Santista tem capacida-
de de produção bem superior ao novo
sócio—123 milhões de metros de denim
por ano— e conta com 4.200 trabalhado-
res em suas sete fábricas (cinco no Brasil,
uma no Chile e outra na Argentina). Com
75% de participação no mercado sul-ame-
ricano, suas vendas anuais rondam os
US$360 milhões, e suas exportações, para
cerca de 50 países, superam os US$92
milhões. Com a fusão, Santista e Tavex
esperam produzir juntas, anualmente, a

AZUL E DESBOTADA
Consumo de denim é fenômeno mundial.

partir de 2010, cerca de 260 milhões de
metros de denim e 60 milhões de metros
de brim, para alcançar um faturamento
anual de US$650 milhões.

Na nova operação, os brasileiros serão
os maiores acionistas. As empresas
Camargo Corrêa e Alpargatas têm o con-

"Somos duas
empresas que já

temos experiência
em processos de

internacionalização."

trole da Santista desde 2003, com 82%.
"Pela legislação do Brasil e da Espanha,
tivemos que optar por uma fusão indi-
reta para encurtar o processo. Então, os
principais acionistas da Santista terão
que constituir uma sociedade espanho-
la e a Tavex se fundirá com esta nova
empresa, tendo imediatamente os 82%
da Santista, que eram da Camargo Corrêa
e Alpargatas", explica Garrán. "Depois
da fusão, o grupo Camargo Corrêa ficará
com 37% da sociedade; Alpargatas, com
22%; o conselho de Tavex, com 15%, e o
mercado de valores ficará com cerca de
26%."

Para Victor Fábregat, diretor do CITYC
(Centro de Información Têxtil y de la
Confección), órgão sem fins lucrativos
vinculado ao Ministério da Indústria,
Turismo e Comércio da Espanha, a fusão

FONTE: Tavex

deve trazer vantagens para brasileiros e
espanhóis. "A Tavex poderá aproveitar
os custos baixos de produção na América
do Sul, e deixar para produzir na Espanha
jeans de mais alta qualidade, de luxo, por
exemplo. E a Santista também poderá
se beneficiar da qualidade européia", diz
Fábregat. "Por outro lado, a Santista tem
presença na América do Sul e a Tavex no
México. E ambas, através da entrada na
América Central, poderão conquistar o
mercado americano."

Uma das metas de crescimento é
implantar uma plataforma de produção
na América Central para atender ao mer-
cado americano, desfrutando dos bene-
fícios do acordo de livre comércio DR-
Cafta, entre os Estados Unidos e cinco
países centro-americanos e a República
Dominicana que elimina impostos de
importação. Neste chamado Projeto
Cafta serão investidos US$80 milhões
a partir de 2007. A intenção é produzir,
a partir de 2008, 25 milhões de metros
por ano, contando com um faturamento
líquido de US$75 milhões.
Baixo custo. Por outro lado, o crescimento
da empresa na Ásia, tanto com produ-
ção no mercado interno como através
de exportações, não afetará a estrutura
produtiva já existente em outras regiões
que também usufruem de baixos custos,
como é a América Latina. "Nossa expan-
são não provocará redução das fábricas
que temos no Brasil, na Argentina ou no
Chile. Mas o nosso crescimento vai ficar
claramente direcionado para outras regi-
ões estratégicas que são América Central,
norte da África e Ásia", diz o suíço Herbert
Schmid, presidente da brasileira Santista
Têxtil e CEO da New Tavex.

A nova empresa também apostará na
duplicação de sua presença no México
(através de Tavemex) e na ampliação do
mercado marroquino. O Brasil—país
onde Santista e, conseqüentemente New
Tavex, concentram sua produção—não
terá mudanças. "O crescimento da
Santista no Brasil vai ser orgânico, ou
seja, não será superior a 2% ou 3%. A
razão é simples: o Brasil não está inserido
no cenário internacional. Como não tem
acordos bilaterais ou multilaterais, está
exilado desses grandes blocos têxteis
internacionais", afirma Schmid.
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