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A fábrica da indústria têxtil Springs foi durante mais de um século um marco em Lancaster, 
uma pequena cidade no Sul dos Estados Unidos. Nos seus melhores anos, ela chegou a 
produzir mais de 3,5 mil quilômetros de tecido por semana. Suas duas torres orgulhosas 
podiam ser observadas de longe até três anos atrás, quando a fábrica foi demolida e elas 
vieram abaixo.   
 
Não muito longe dali, o interior de uma fábrica que a Springs começou a construir no final da 
década de 40 está se transformando num ambiente desolador. Galpões enormes que até outro 
dia eram locais de atividade frenética estão vazios. As máquinas foram desmontadas e 
despachadas para o Brasil, onde até o fim deste ano deverão ficar prontas para voltar a 
produzir.   
 
O império fabril que a Springs levou décadas para erguer nos EUA está se desmanchando de 
forma acelerada. O processo começou há bastante tempo, mas ganhou impulso com a fusão 
que no ano passado uniu os ativos da companhia americana com os da brasileira Coteminas, 
criando um gigante chamado Springs Global, maior fabricante de lençóis e toalhas do planeta.   
 
Como resultado da transação, a maior parte da atividade industrial do conglomerado está 
sendo transferida para fábricas da Coteminas no Brasil, onde os salários são mais baixos que 
nos EUA e há melhores condições de enfrentar o avanço de competidores como a China. Além 
de gerar milhares de empregos no Brasil e aumentar o poderio industrial da Coteminas, que 
tem 13 fábricas no país e na Argentina, a fusão ampliou o mercado para seus produtos no 
exterior.   
 
A Springs tem tudo para sair lucrando também, mas o impacto inicial da fusão foi devastador 
para as comunidades em que ela cresceu e para a família que administra a empresa desde que 
a primeira fábrica foi posta de pé, em 1887. "Tem sido muito duro", diz a presidente da 
Springs, Crandall Close Bowles. "Mas a fusão criou novas oportunidades para nós e não havia 
outro jeito de manter a companhia viva."   
 
Desde que a associação foi anunciada, a Springs comunicou o fechamento de quatro fábricas 
nos EUA e cortes na produção de outras duas. Tudo somado, as mudanças representaram a 
eliminação de 1,7 mil postos de trabalho até agora. Quando tudo que está planejado for feito, 
restarão dez fábricas e menos de 5 mil funcionários nos EUA, um quarto do que a empresa 
chegou a empregar no passado.   
 
Mas a transferência da produção para o Brasil permitirá que os produtos da Springs se tornem 
mais competitivos, ajudando o grupo a conservar as posições de liderança que detém nos EUA 
e criando uma plataforma para explorar novos mercados. "A realidade do setor mudou muito e 
eles sabiam que precisariam se ajustar de alguma forma", afirma o presidente da Coteminas, 
Josué Gomes da Silva.   
 
O casamento foi consumado em janeiro do ano passado. Embora tenha sido anunciado como 
uma fusão de iguais e Josué e Crandall tenham o mesmo cargo, como co-presidentes da 
Springs Global, a Coteminas é o pólo mais forte. Ela tem 61% do capital da nova empresa. A 
família de Crandall e o Heartland Industrial Partners, um grupo financeiro que entrou na 
Springs em 2001, ficam com o restante.   
 
Com faturamento previsto de US$ 2,2 bilhões neste ano, a Springs Global calcula ter 7% do 
mercado mundial de artigos para cama, mesa e banho. Seus produtos são vendidos por 
algumas das maiores cadeias varejistas dos EUA, como a rede Wal-Mart e as lojas de 
departamento Target. O mercado americano é responsável por 80% das vendas do grupo.   
 
A fusão representa uma mudança e tanto para a família de Crandall, que começou a plantar 
algodão quando ainda havia escravos no Sul dos EUA e inaugurou a primeira fábrica 80 anos 



antes da fundação da Coteminas, que o pai de Gomes da Silva, o vice-presidente José Alencar, 
começou a construir em 1967.   
 
A Springs chegou a controlar uma enorme variedade de negócios. Na década de 60, o grupo 
incluía um jornal, um banco, uma seguradora e uma ferrovia. A Springs também estabeleceu 
vínculos profundos com as comunidades ao seu redor. Um dos maiores hospitais da região 
onde fica sua sede foi erguido pela família. Seu dinheiro ajudou a construir parques, hotéis, 
escolas e universidades.   
 
A Springs chegou a controlar uma enorme variedade de negócios, incluindo jornal, banco, 
seguradora e ferrovia 
 
Agora que as fábricas estão indo embora, muita gente teme pelo que pode acontecer em 
lugares como Lancaster, onde a taxa de desemprego é o dobro da média nacional e faltam 
oportunidades de trabalho atraentes para os mais jovens. "Tivemos sorte em ter a Springs 
tanto tempo por perto, mas nada dura para sempre", afirma o prefeito de Lancaster, Joe 
Shaw, ele mesmo um ex-funcionário da empresa.   
 
O declínio da companhia acompanhou as transformações que atingiram a indústria têxtil no 
mundo inteiro. O uso de máquinas mais modernas e a expansão da produção da China criou 
pressões para redução de custos em toda parte e a competição ficou cada vez mais difícil para 
empresas como a Springs, onde um operário chega a ganhar dez vezes o que a Coteminas.   
 
Desde 1994, mais de 1 milhão de postos de trabalho foram eliminados pela indústria têxtil e 
de confecções nos EUA, segundo o Birô de Estatísticas do Trabalho. Mais de 380 fábricas 
fecharam as portas na última década, de acordo com o Conselho Nacional de Organizações 
Têxteis (NCTO, na sigla em inglês), principal associação da indústria.   
 
O processo se acelerou bastante no ano passado, com o fim do sistema de cotas que travava o 
comércio internacional de têxteis, protegendo os produtores menos eficientes em lugares como 
os Estados Unidos. Um acordo negociado pela indústria e pelos governos dos dois países 
manteve cotas para alguns produtos fabricados na China, mas foi insuficiente para deter um 
aumento significativo das importações dos americanos.   
 
As cotas bloqueiam principalmente a entrada de artigos de vestuário e valem até 2008. O 
acordo deu algum refresco para a indústria americana, mas ela sabe que esse tipo de proteção 
não é uma solução duradoura para os problemas do setor. "Precisamos de um plano melhor do 
que simplesmente ganhar tempo", diz o vice-presidente do NCTO, Mike Hubbard.   
 
A Springs saiu-se melhor do que muitos competidores ao enfrentar a turbulência dos últimos 
anos. A Pillowtex, por muito tempo uma das suas principais rivais no mercado americano, 
encerrou suas atividades há dois anos. Outro grande fabricante de lençóis e toalhas, a 
WestPoint Stevens, saiu de um longo processo de recuperação judicial há menos de um ano.   
 
Vários fatores ajudam a explicar por que a Springs continua de pé. A família de Crandall nunca 
deixou o negócio acumular dívidas, ao contrário do que alguns dos seus concorrentes fizeram. 
Outra decisão importante foi tomada na década de 80, quando abandonaram o setor de 
vestuário, onde a competição com os chineses se tornou feroz nos anos seguintes.   
 
A Springs também investiu muito no desenvolvimento de marcas exclusivas e no 
relacionamento com as grandes cadeias varejistas americanas. "São duas coisas que ajudaram 
a proteger a empresa e que a China não consegue reproduzir facilmente", diz Fred Abernathy, 
um especialista na indústria que dá aulas na Universidade Harvard.   
 
A Springs começou cedo a transferir sua produção para fora dos Estados Unidos, abrindo 
fábricas no México e contratando fornecedores na China. Em 2001, a companhia fechou um 
acordo comercial com a Coteminas que serviu como um ensaio para o que as duas empresas 
estão fazendo agora. Nos oito anos anteriores à fusão, a Springs fechou 17 fábricas e eliminou 
5 mil postos de trabalho nos Estados Unidos, segundo o NCTO.   



A empresa tem procurado preservar uma parte de sua base industrial nos EUA para ter 
condições de responder rapidamente às necessidades de seus clientes se um produto sumir 
das prateleiras e precisar ser reposto com agilidade. Isso lhe permite atender em poucos dias 
a encomendas que demoraria meses para entregar se contasse apenas com fábricas em outros 
países.   
 
O próximo passo poderá ser a abertura de uma unidade na China. Gomes da Silva foi até o 
país recentemente para discutir a viabilidade de algum tipo de associação com os fornecedores 
locais da Springs. Não há nada resolvido, segundo Crandall. Mas desta vez eles não estão 
apenas atrás de mão-de-obra barata. De olho no aumento do poder aquisitivo dos 
consumidores chineses, a empresa quer ficar mais perto do promissor mercado asiático.   
 

 
Leia mais: 
 
Família lamenta decisão, mas não vê alternativas  
 
Com os óculos apoiados no alto da cabeça, a mesa do escritório sempre desarrumada e um 
jeito simples de dizer as coisas, Crandall Bowles não combina com os estereótipos que 
perseguem as tradicionais famílias do Sul dos Estados Unidos. Aos 59 anos de idade, ela dirige 
a Springs desde 1997. Crandall recebeu o Valor no escritório central da empresa, em fevereiro.   
 
Valor: É duro ver a empresa construída por sua família se desmanchando dessa maneira?   
 
Crandall Bowles: É muito difícil. Perder o controle é uma coisa. Fechar as fábricas é outra. 
Tudo que aprendi sobre a empresa desde que cheguei mudou. Sempre fomos um grande 
empregador na região e agora estamos fechando tudo. Muitas pessoas pensam que a Springs 
já era. Isso é duro para mim. Mesmo que ainda tivesse o controle sobre a empresa, eu teria 
que fazer tudo que estamos fazendo.   
 
Valor: Haverá um dia em que a Springs não terá mais nenhuma fábrica funcionando nos 
Estados Unidos?   
 
Crandall: Não vou dizer que as coisas são para sempre, mas alguma produção deve 
permanecer aqui. Mesmo não sendo lucrativo produzir aqui, isso nos dá mais flexibilidade e 
agilidade para atender nossos clientes.   
 
Valor: Como a senhora convence as pessoas que trabalham aqui de que seu negócio tem 
futuro?   
 
Crandall: Depende da pessoa. O pessoal nas fábricas sabe que um dia elas poderão fechar. 
Não há como persuadi-los do contrário. Mas quem trabalha no coração da empresa, em áreas 
como finanças, desenvolvimento de produtos e relacionamento com os consumidores, percebe 
que o que estamos fazendo é bom para o negócio. A empresa ficará mais forte e ainda haverá 
oportunidades para essas pessoas.   
 
Valor: A Springs vai abrir uma fábrica na China?   
 
Crandall: Temos conversado com nossos dois maiores fornecedores na China sobre 
associações e alianças estratégicas. Josué esteve recentemente na China e voltou pensando 
que talvez precisemos construir algo lá. Mas não resolvemos nada ainda.   
 
Valor: Tarifas e outras barreiras comerciais protegeram a indústria têxtil por muitos anos. Isso 
poderia funcionar no mundo de hoje?   
 
Crandall: A economia global não é uma coisa contra a qual se deva lutar. O protecionismo não 
serve para preservar nenhuma indústria no longo prazo. Por muito tempo funcionou, mas não 
funciona mais. Nossas fábricas não são competitivas. A diferença entre os nossos custos e os 
de lugares como a China e o Brasil ficou grande demais.   



 
Leia mais: 
 
Ex-funcionários buscam novos rumos  
 
Belle McCleave perdeu o emprego no fim de 2006, depois de passar dez anos na Springs e 
quase três décadas na indústria têxtil. Ela soube em junho que a fábrica onde trabalhava ia 
fechar e a máquina que operava seria transferida para uma unidade da Coteminas. Quatro 
meses depois, ela e outras 700 pessoas estavam na rua.  
  
Aos 49 anos, Belle se viu forçada a buscar novo rumo para sua vida. Longe da escola desde 
que entrou pela primeira vez numa fábrica, ela voltou a estudar e está se preparando para 
disputar uma vaga num curso de assistente de enfermagem. Se tudo correr bem, em dois 
anos estará pronta para voltar ao mercado de trabalho.  
  
"Eu sabia que isso ia acontecer algum dia e não posso culpar a empresa por fazer o que 
precisa para sobreviver", diz Belle. Não tem sido fácil, mas ela acredita que o desemprego 
abriu oportunidades para ela. "Se fui capaz de aprender tudo o que eu sabia fazer naquela 
fábrica, eu não vejo por que não posso aprender outra profissão."  
  
Belle tem recebido alguma ajuda para começar. Somando o seguro-desemprego e a 
indenização que a Springs concordou em lhe pagar, ela ganha toda semana cerca de US$ 245, 
mais ou menos metade do que recebia quando estava trabalhando. O governo ajuda cobrindo 
dois terços das despesas de Belle com seu plano de saúde.  
  
A empresa terminará de pagar o que lhe deve em julho. Para continuar recebendo os 
benefícios do governo, Belle precisa estudar. Ela terá direito a receber a ajuda oficial por mais 
dois anos se continuar na escola. Além do seguro-desemprego, o governo pagará nesse 
período despesas com livros, material escolar e transporte até a escola.  
  
Os Estados Unidos gastaram no ano passado US$ 260 milhões com programas de assistência a 
pessoas que, na avaliação do governo, ficaram sem trabalho por causa das dificuldades que 
seus antigos empregadores encontraram para competir com concorrentes estrangeiros. Cerca 
de 120 mil trabalhadores como Belle foram considerados aptos a receber os benefícios em 
2006.  
  
Esses programas existem desde a década de 60 e sofreram ajustes nos últimos anos, mas a 
insatisfação com seu desempenho é crescente no Congresso americano. Em geral os críticos 
consideram burocrático o processo de análise dos casos apresentados pelas empresas e acham 
que o sistema ficou obsoleto diante das transformações que a economia mundial atravessou 
nos últimos tempos.  
  
Há casos de trabalhadores que esperaram mais de um ano para saber se poderiam se 
candidatar. Muitos não têm economias suficientes para continuar pagando o plano de saúde, 
mesmo com a ajuda do governo. Outro problema é que os programas são restritos ao setor 
industrial. Trabalhadores que perdem o emprego em serviços como telecomunicações e 
informática não são cobertos.  
  
As estatísticas do governo sugerem que a maioria dos participantes consegue voltar a 
trabalhar depois de algum tempo, mas em geral eles são obrigados a aceitar salários inferiores 
aos que recebiam. Foi o que ocorreu com Robert Wilson, ex-funcionário da Springs que ocupou 
cargos de supervisão na empresa até perder o emprego em 2006, com 58 anos de idade.  
  
Ele logo conseguiu outro trabalho numa pequena fábrica de poliéster da região, mas sofreu 
uma redução superior a US$ 10 mil em sua remuneração anual. "Eu não estou pronto para me 
aposentar e tive muita sorte em encontrar outro emprego tão rapidamente." (RB)  
  
 
  



 
 
 

 
Leia mais: 
 
Assim são os Close  
 
O fundador da Springs, Samuel Elliott White, lutou na Guerra Civil americana (1861-1865). 
Muitos anos depois da derrota sulista, ele continuava vestindo o uniforme dos rebeldes em 
ocasiões especiais.  
  
Seu neto, o coronel Elliott White Springs, era apaixonado por aviões e foi piloto de combate na 
Primeira Guerra Mundial. O livro em que registrou a experiência, "Pássaro de Guerra", foi um 
sucesso de vendas.  
  
O coronel Springs assumiu o comando das empresas da família na década de 30, após a morte 
de seu pai, Leroy Springs. Eles se davam muito mal. O pai foi enterrado no jardim na frente de 
uma das fábricas da Springs. O filho mandou as máquinas passarem por cima do túmulo 
quando precisou ampliar as instalações alguns anos mais tarde.  
  
O coronel Springs acompanhou de perto a construção do prédio que até hoje abriga o 
escritório central da empresa. O desenho é inspirado num edifício que ele conheceu na 
Alemanha. As janelas inclinadas para fora foram copiadas do dirigível Hindenburg. Na sala de 
reuniões, a mesa principal se eleva do chão com um sistema hidráulico acionado por um botão 
na mesa que o coronel usava.  
  
O único filho homem de Elliott morreu num acidente aéreo com apenas 22 anos de idade. Ele 
estava no avião que rebocava o planador do pai. Quem passou a cuidar dos negócios após a 
morte do coronel foi seu genro, William Close, pai da atual presidente, Crandall Close Bowles.  
  
A família gosta de política. O marido de Crandall, Erskine Bowles, foi um dos principais 
assessores do ex-presidente Bill Clinton. Ele concorreu duas vezes ao Senado e perdeu. Na 
faculdade, Crandall estudou na mesma classe de Hillary Clinton.  
  
A mãe de Crandall, Anne Springs Close, completará 82 anos neste ano. Ela escalou três vezes 
o Monte Kilimanjaro, na Tanzânia, e gostaria de subir a montanha mais uma vez. Os filhos não 
deixam.  
  
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 22 mar. 2007. Especial, p. A20. 
 


