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O aumento da demanda por artigos de cama, mesa e banho no mercado interno, começou a 
compensar as perdas com exportações. Por isso as indústrias têxteis deste segmento voltaram 
a contratar e investir, principalmente em novas fiações. A Companhia Fabril Lepper, fundada 
em 1907, em Joinville (SC), está investindo R$ 15 milhões na Fiação São Bento, unidade fabril 
da empresa., e gerou 200 novos empregos. A Buddemeyer, de São Bento do Sul (SC), 
também está investindo R$ 15 milhões para dobrar a produção atual da fiação, de 150 
toneladas para 300 toneladas por mês. A Karsten, de Blumenau (SC), investiu R$ 11,4 milhões 
no primeiro trimestre deste ano em relação aos R$ 600 mil de igual período de 2006, na 
compra de 11 teares importados da Bélgica.  
 
"Estamos instalando uma nova fiação", informou o diretor presidente da Lepper, José Henrique 
Loyola. O aumento da produção será de 240 toneladas por mês, atingindo um total de 1,2 mil 
toneladas mensais. Quase a metade da produção (500 toneladas) será consumida pela Lepper; 
o restante vai abastecer malharias e tecelagens do Sul e Sudeste do Brasil.  
 
Loyola afirmou que a nova fiação terá 5 mil metros quadrados a mais do que a atual, de 33 mil 
metros quadrados e será a mais moderna do mundo, com máquinas importadas do Japão. "O 
fardo de algodão entra por uma ponta e o fio sai pronto no cone. O processo é totalmente 
informatizado e tem a interferência mínima do homem", disse. A fábrica da Lepper receberá 
outros R$ 9 milhões para modernização e aumento de produção.  
 
Aos 76 anos - sendo 46 na empresa -, José Henrique Loyola disse que a Lepper não tem 
apresentado resultado negativo, apesar do desempenho ruim do setor têxtil nos últimos anos. 
Para 2008, o controlador da Lepper prevê crescimento de 20% no faturamento da companhia 
em relação a 2007, que foi de R$ 217 milhões, e 11% de expansão no número de 
empregados, chegando aos 2 mil postos de trabalhos gerados.  
 
Loyola, que foi também duas vezes senador da República, disse que o diferencial da empresa 
está no produto: tramas diferenciadas, fadensfest (que não desfia), atualização, design, 
equipamentos únicos. A companhia possui maquinário que permite estampar até um 
automóvel, com tamanho de até 4,20 metros.  
 
As vendas de produtos com temas licenciados da Mattel, como Barbie, Hot Whells, Homem-
aranha, Pucca, Hello Kitty, entre outras, que representa entre 16% e 20% dos negócios da 
companhia, são também em parte responsáveis pelo bom desempenho. Neste ano, a Lepper 
foi premiada pela melhor performance em vendas da marca Barbie em toda a América Latina. 
Concorreu com 103 empresas de 13 países. "As vendas das toalhas e roupões da Barbie 
cresceu 66,5% em 2007, em relação a 2006", informou Loyola. A Lepper está entre as cinco 
maiores brasileiras no setor cama, mesa e banho quanto a faturamento e vende quase toda a 
produção no País. É a maior fabricante de roupões no Brasil, são 200 mil por mês, 2,5 milhões 
por ano.  
 
Importação  
 
O diretor Administrativo Financeiro da Buddemeyer, Evandro Muller Castro, também informou 
que a empresa está investindo R$ 15 milhões, com recursos próprios e financiados, para mais 
do que dobrar a atual capacidade da fiação, de 150 toneladas para 350 toneladas por mês. 
"Até o final do ano ela estará operando", disse, referindo-se a ampliação. Toda a produção da 
fiação será consumida pela Buddemeyer. Hoje, 80% da matéria-prima é produzida pela fiação 
e a outra parte é importada, principalmente da Índia. Os investimentos, que são três vezes 
maiores em valores, do que nos últimos anos, vão servir para atender a demanda crescente do 
mercado interno. No ano passado, a Buddemeyer registrou R$ 128 milhões de faturamento e 
cresceu 30% em relação a 2006. Para 2008, Castro projeta aumento de 20%, para R$ 155 
milhões.  
 



A têxtil, que já exportou 60% da produção, manteve uma fatia de 11% destinada à 
exportação. A importação suiu gundo Castro, as empresas exportadoras não podem retira-se 
totalmente do mercado externo, que foi tão difícil de ser aberto e conquistado. Também 
precisam desovar produtos, já que todo o setor de felpudos voltou-se ao mercado interno, que 
se tornou muito competitivo. "Mantemos as vendas externas de produtos que permitam 
rentabilidade e no Brasil estamos apostando no crescimento do segmento de cama, com 
produtos de boa qualidade e valor agregado", disse Castro.  
 
No primeiro trimestre de 2008, o faturamento líquido da Buddemeyer foi 9,33% maior do que 
o de igual período anterior. Entretanto, o faturamento líquido do mercado interno apresentou 
um acréscimo de 20,3%. A produção de felpa cresceu 11,4% a mais do que no primeiro 
trimestre de 2007. No geral, incluindo os artigos de cama, o aumento de produção atingiu 
22% em relação ao período anterior de 2007. O mercado externo, no entanto, continua 
despencando em reais. Apresentou 18,75% de redução em relação a igual período anterior. O 
contingente de colaboradores nas duas unidades industriais da Buddemeyer no final deste 
primeiro trimestre foi de 901 pessoas ante 855 no final de março de 2007.  
 
A Karsten, de Blumenau (SC), investiu R$ 11,4 milhões no primeiro trimestre deste ano ante 
R$ 600 mil de igual período do ano anterior. Os recursos foram destinados, principalmente, à 
atualização tecnológica, com destaque para a aquisição de máquinas e equipamentos e 
melhorias no parque fabril. O diretor presidente da Karsten, Luciano Reis, afirmou que 65% do 
montante foi utilizado para a compra de 11 teares importados da Bélgica, utilizados para a 
fabricação dos produtos econômicos Casa In., marca da Karsten lançada em abril de 2007 que 
já representa 25% do faturamento da empresa.  
 
"Estes teares produzem com velocidade 15% a 20% maior do que a geração anterior", disse 
Reis. A Karsten também possui fiação própria instalada na unidade fabril que está há 125 anos 
no mesmo local. A fiação fornece entre 60% e 70% dos fios demandados pela companhia e 
seus equipamentos estão sofrendo otimização e manutenção a fim de aumentarem a 
eficiência. Os 10% restantes do investimento foi aplicado em medidas de redução de custos de 
transporte, logística e comunicação.  
 
No primeiro trimestre deste ano, o lucro líquido da Karsten, de R$ 4,9 milhões, mais do que 
triplicou em relação ao mesmo período de 2007, que foi de R$ 1,4 milhões. As vendas 
nacionais somaram R$ 68,4 milhões, ante R$ 57,2 milhões do primeiro trimestre do ano 
anterior, um crescimento de 19,45%. De acordo com a companhia, a receita nacional é reflexo 
do aumento de 26,3% do volume físico de vendas. As exportações, por sua vez, caíram pela 
metade, de R$ 28 milhões no primeiro trimestre de 2007 para R$ 14,5 milhões no mesmo 
período deste ano.  
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