
Esqueça a pergunta fácil "é produto nacional ou importa-
do"? A resposta pode dar um nó na cabeça do consumidor
desavisado, pela aparente contradição que carrega: em al-
guns casos, o produto é nacional, mas importado. Culpa da
globalização e das novas tecnologias, que fizeram o mundo
mais plano e deflagraram as condições para que também paí-
ses emergentes, como o Brasil, aderissem à terceirização
transnacional de algumas linhas de produção.

O fato é que, seja pela bus-
ca de preços mais competiti-
vos ou de tecnologias e rna-
ténas-primas ainda indispo-
níveis por aqui, empresas
brasileiras têm buscado par-
cerias com fabricantes es-
trangeiros para produzir suas



Tapete Chopin,
produzido no Nepal

com design da
by Kamy

criações. O design nacional é
enviado para países como

EUA. Itália, índia, China ou
Coréia do Sul, transformado
em produto, e volta às lojas
de decoração do país,

O consumidor não costu-
ma notar a diferença na ho-
ra de comprar uma criação
tupiniquim feita em outro
país. Se chegar a torcer o
nariz ao saber que o produ-
to, por exemplo, foi feito na
China ou na índia, os vende-

dores explicam todo o pro-
cesso, da concepção à es-
colha do fabricante.

Na loja de tapetes by Ka-
my. entre objetos e mobiliário
assinados, estão expostos ta-
petes e carpetes fabricados
em locais como índia, China,
Paquistão, Nepal e Bélgica
-todos com desenhos elabo-
rados no Brasil. A idéia é tirar
proveito do melhor da mão-
de-obra de cada país, explica

o dono, Kamyr Abrarpour, o

Kamy, iraniano que chegou ao
Brasil com nove meses de
idade. "Cada lugar tem uma

característica própria ".define.
Na índia, diz ele, faz-se tudo

com lã. Na China, a rnão-de-
obra é mais meticulosa, deli-

cada e trabalha com a seda.
No Nepal, o que predomina
são as fibras naturais, como
cactus e aloe vera (babosa).
Os nepaleses são ótimos para
fazer fios. No Paquistão, são

muito usadas as lãs especiais,
corno a ghasni, de um tipo de
carneiro da região de Pesha-
war, entre Paquistão e Afega-
nistão. Já a Bélgica, o maior
país produtor de tapetes do
mundo, se especializou em

carpetes como o de seagrass,
nas tecnologias com teares
para misturas como sisal com
lã e lã com náilon.

Depois que assumiu os ne-
gócios do pai, Kamy decidiu

abandonara produção no Irã, seu país de origem. "Eles se
acham auto-suficientes por filosofia e convicção. Por serem
o berço do tapete persa, se recusam a fazer desenhos que
não sejam os deles."

No ramo desde 1983. o iraniano começou a investir na pro-
dução própria de modelos contemporâneos em 2003. Com
o crescimento dos negócios, entrou no mercado de exporta-
ção para os Estados Unidos e a Europa. Hoje. sua empresa

emprega 80 pessoas. "A prática de exportar aumentou ainda
mais o fluxo de informações, que já era grande porque sem-
pre participamos de feiras mundiais."

É um trabalho contínuo esse de comandar fábricas no ex-



tenor: "Às quatro horas da madrugada, falamos com a índia,
depois com os Estados Unidos, e mais tarde, no horário lo-
cal, com os fornecedores do Brasil. Nunca pára", conta a ar-
quiteta italiana Francesca Alzati,,40. responsável por parte
da produção e mulher de Kamy.

Para um tapete que vai entrar em produção chegar à etapa
de prova, primeiro Francesca envia, por internet ou FedEx, um
desenho com as referências de amostras ou pedaços de teci-
dos que orientarão determinada cor ou textura, acompanha-
do de texto com a descrição dos detalhes. Cada país tem uma
paleta diferente, com 8.12,24 e 36 matizes, em alguns casos
com referências do sistema de cores da escala Pantone.

"Com a internet e o courier internacional, entre o envio das
especificações e a chegada das amostras, o prazo não passa
de algumas semanas. Antes, essa troca consumia um ano." A
produção externa de um lote de tapetes pode chegar a 150
dias, no máximo. Exportar pode ser ruim com as atuais taxas

de câmbio, mas importar vale a pena.
A grande desvantagem de criar no Brasil, segundo Kamy.

continua sendo a burocracia na hora de patentear os dese-
nhos no Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI).
que registra marcas e patentes. Como o processo leva tem-
po, concorrentes se aproveitam para copiar algumas criações.
É o caso, segundo o empresário, das criações "spaguetti" e

Nem tudo são flores na fabricação transnacional. Em al-
guns casos, a dificuldade de comunicação é o principal pro-
blema, segundo Nanina Rosa, diretora de criação da rede de
lojas Imaginarium, que começou a negociar com os chineses
há três anos. Apesar do crescente interesse estrangeiro nc
principal mercado asiático, o uso do inglês ainda não foi total-
mente incorporado aos negócios, diz ela.

O primeiro contato foi em uma feira internacional de negó-
cios. Na época! Nanina imaginava que nunca conseguiria ter
volume para fazer encomendas aos fabricantes orientais.
Com o tempo, percebeu que era questão de planejamento.
Há pedidos a partir de 400 até 20 mil peças, feitos às vezes
com mais de um ano de antecedência.

Seu cronograma é mais ou menos o mesmo seguido por
outros empresários. O desenho é enviado a um representan-
te chinês, que o encaminha ao fabricante. Depois, o protótipo
volta ao Brasil para ser aprovado, e só então as mercadorias
começam a ser produzidas. Antes do embarque, é feita uma
nova inspeção com base em ficha técnica e fotos do produ-
to. Mesmo assim Nanina já teve surpresas.

"kilim magreb". que estão há cinco anos à espera do registro
de patente. "Enquanto isso, outras lojas usam o nome sem o
menor escrúpulo", reclama.



"A cor encomendada era o vermelho, e o produto chegou

ao Brasil cor-de-rosa. O jeito foi jogar tudo fora. Mas essa his-

tória de que na China só se encontra mercadorias de má qua-

lidade a preços muito baixos é um tabu", ressalva.

As exigências do mercado internacional, principalmente do

europeu, têm feito com que os fabricantes chineses, apoiados

por alguns programas governamentais, apostem na produçãc

mais qualificada para não ceder espaço a outros asiáticos. De

volta ao país, as novidades são distribuídas às 68 lojas, espa-

lhadas por praticamente todos os Estados brasileiros.

A equipe de designers da Imaginariam desenvolveu estam-

pas para jogo de canecas, torradeira, relógios de pulso, lumi-

nárias de néon e uma coleção de chaveiros inspirados na toy

art. Na índia, fizeram colchas e tapetes; na Argentina, só um

modelo de cortina -segundo Nanina, o preço de fabricação

dos vizinhos ainda não é muito atraente.

Os chaveiros de toy art são um dos xodós da diretora de

criação. Para estampá-los, são necessárias 60 minitelas de

impressão, uma tecnologia que, segundo ela. não existe no

Brasil. Exposto pelo fabricante chinês em uma feira interna-

cional, o produto desenvolvido pela Imaginarium chamou a

atenção de um distribuidor interessado ern revendê-los nos

Estados Unidos. O contrato foi fechado e a Imaginarium rece-

be royalties pela criação. Nanina diz preferir os fabricantes

brasileiros, mas pretende continuar o tour por lugares come

Bangladesh, Vietnã e Taiwan em busca de diferenciais.

Itália e índia foram os destinos escolhidos pelas estampas

da Donatelíi, especializada em tecidos para decoração, em

busca de produtos exclusivos, afirma Deny Barbosa, sócio da

empresa: 'Aqui no Brasil só há exclusividade se o volume for

muito grande. Mas também não adianta apenas importar os

tecidos, porque eles podem simplesmente não se encaixar nc

gosto brasileiro", explica. Dependendo do fabricante, é possí-

vel fazer encomendas com os fornecedores italianos a partir

de 500 metros por coleção.

Os pedidos para as tecelagens italianas são feitos com até

um ano de antecedência. A burocracia na importação é o que

leva mais tempo, por isso a preferência ainda é por fabricantes

nacionais. Mas, ao dizer ao consumidor que o tecido é fabrica-

do na Itália, país com fama de bom design e qualidade, ele ga-

nha valor agregado, o que torna o negócio ainda vantajoso, afir-

ma Deny Barbosa.



Na Regatta Tecidos, o chamariz dos fabricantes internacio-

nais foi a tecnologia diferenciada. O Sunbrella, por exemplo, é

um tecido acrílico feito sob encomenda nos Estados Unidos

com resistência a sol. chuva, vento, mofo e sujeira, além de re-

pelir a água. O Nautolex é um couro sintético com proteção UV

desenvolvido na Coréia do Sul. A fabricação, segundo Lucila

Dória, gerente de produtos, começou há quase dez anos.

"Faltam no Brasil tecelagens com teares mais modernos.

Quando precisamos de tecido com diferenciais de acabamen-

to, a solução é buscar fora", diz Lucila. As estampas são criadas

pela equipe da Regatta e ressaltam as cores alegres, tropicais.

Na área de iluminação, a La Lampe também decidiu procu-

rar fabricantes estrangeiros e passou a fazer na China algumas

cúpulas de abajures e spoís para deques e jardins. "A China é

um mercado cada vez mais profissionalizado, onde está se in-

centivando o fim da cultura da cópia e o início da cultura da

criação", acredita Alessandra Friedman, gerente comercial,

Há dois anos, quando participava de uma feira internacio-

nal, a empresa percebeu que era possível levar os desenhos

brasileiros para serem confeccionados na Ásia sem que a

qualidade ficasse comprometida. Mas não foi sempre assim.

Três anos antes, algumas encomendas tiveram de ir para o li-

xo por falta de qualidade. Hoje, a tecnologia é a principal van-

tagem, diz ela. "Muitas vezes, simplesmente não existe simi-

lar nacional de qualidade."

É o caminho que Marcos Sancovsky, da Benedixt, conheci-

da loja de produtos de design, pretende seguir, como forma

de se diferenciar da concorrência. A marca tem três lojas pró-

prias em São Paulo e seis franquias.

"O mercado de decoração está muito comoditizado, tudo

muito igual. E a fabricação fora do Brasil pode ser uma forma

de dificultar as cópias e aproveitar toda a tecnologia que ou-

tros países podem oferecer", afirma.

Sancovsky está em fase final de desenvolvimento de pro-

dutos e seleção de fabricantes na China e pretende começar

a produzir no exterior no máximo até o ano que vem. Além do

know-how, o designer espera que o preço também seja um

atrativo. "No Brasil, algo diferente ganha um valor exorbitan-

te. Outras vezes você simplesmente não consegue quem exe-

cute um projeto. Existe até fila de espera"

Colaboro1: Renato Schoroeder.



NEGÓCIOS

O designer de móveis Marcus Ferreira, da Decameron
Design, fez um caminho diferente de outras empresas
que trabalham com decoração. Os produtos desenvol-
vidos por sua equipe^ie criação -sofás, poltronas e me-
sas- são fabricados nos países onde serão vendidos.

O primeiro parceiro surgiu nos EUA. Como o custo de
exportação para produtos mais caros é elevado, Ferreira
chegou à conclusão de que era melhor encontrar um fa-
bricante naquele país. A primeira coleção "americana"
começou a ser comercializada em julho do ano passa-
do. Entre as peças, estão os sofás Stay, Studio, Fini e a

poltrona Giramundo, vendidos em lojas de todo o país e
exibidos em três showrooms: Los Angeles, Nova York e
Orange County, o rico balneário californiano que dá no-
me à série "The OC", exibida na TV a cabo.

No ano passado, as criações chegaram também à
Espanha, fabricadas em Barcelona. Um sofá vendido

no Brasil por cerca de R$ 20 mil custa aos espanhóis
entre €$ 8.000 e €$ 10 mil (cerca de R$ 21 mil a R$ 26
mil, pela cotação do dia 19/3). No momento, o designer
negocia a produção na Itália, com a abertura de um
showroom em Turim.

Na avaliação de Ferreira, a experiência internacional
ajuda a aperfeiçoar os negócios. "É como uma escola.
Você discute corn outras empresas, aprende sobre ciclo
de produto e a melhor forma de direcioná-lo para os

mercados certos."
Por enquanto, a fase ainda é de investimento, já que

o volume de vendas é pequeno. Ferreira acredita que a
internacionalização da marca será lucrativa só daqui a
dois anos. Enquanto isso, aproveita para ter mais con-
tato com as tendências internacionais e reforçar a bra-
silidade em seus produtos. "Afinal, o que os estrangei-
ros procuram é o desígn brasileiro", acha.

Text Box
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