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De um lado, a ajuda do câmbio. Do outro, a retração dos principais mercados compradores da 
moda brasileira. Os exportadores do setor ainda não conseguem prever como o balanço das 
novas condições impostas pela crise financeira internacional vai afetar os seus negócios. De 
concreto, os mais experientes, que já enfrentaram condições macroeconômicas adversas no 
passado, sabem: trabalhando duro e agregando valor à marca brasileira, é possível aumentar 
a presença no comércio internacional.  
 
O Brasil atualmente detém apenas 0,5% do comércio internacional do setor de têxteis e 
confecções, o que representa um valor anual de cerca de US$ 2,5 bilhões em exportações. 
"Nossa meta é aumentar esse percentual para 1%", diz Fernando Pimentel, superintendente 
da Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção (Abit). "Apesar de todas as 
dificuldades, o setor é um dos poucos que conseguem mesclar uma base produtiva ampla e 
diversificada com o conceito de criatividade e design." América do Sul e os Estados Unidos são 
os maiores mercados da indústria brasileira, que se digladia principalmente com os asiáticos 
para conseguir espaço para seus produtos no exterior.   
 
O desafio para enfrentar a concorrência acirrada é agregar valor aos produtos exportados. Em 
volumes, a exportação de fibras e filamentos representa 33% do total do setor, contra um 
percentual de apenas 1% para vestuário, por exemplo. É neste ponto que a moda, seus 
estilistas e o conceito de lifestyle brasileiro podem virar o jogo. Segundo Pimentel, o país 
exporta o quilo de algodão por cerca de US$ 1,20, o de tecido por US$ 4,00 e o de vestuário 
por cerca de US$ 21. Na moda-praia, alvo do Claro Rio Summer, esse valor pula para US$ 100 
o quilo. "Este é o caminho", diz o superintendente da Abit. "Pouco peso e muito valor. Temos 
um oceano de oportunidades."   
 
A Argentina é o maior comprador dos produtos brasileiros, com 34% das nossas exportações, 
seguida pelos EUA, com 18%, e pelo México, com 6%. A lista continua com países da América 
Latina, o que revela, segundo Pimentel, a importância dos acordos comerciais para a balança 
comercial brasileira. No dia 4 de dezembro, o Brasil lançará, junto com Argentina, Uruguai e 
Paraguai, o Fórum Permanente da Indústria Têxtil e de Confecção do Mercosul. "A idéia é 
discutir e entender a lógica da nossa competitividade", diz o executivo.   
 
Para depender menos das variações cambiais, as empresas do setor já vinham se organizando, 
através da Abit e da Associação Brasileira de Estilistas (Abest), para desenvolver programas e 
ações de apoio às exportações, em parceria com a Agência Brasileira de Promoção de 
Exportações e Investimentos (ApexBrasil). Uma das principais ações em curso é o Texbrasil 
Programa Estratégico da Cadeia Têxtil Brasileira. Já foram investidos no projeto R$ 51,7 
milhões, dos quais R$ 25,8 milhões vieram da Apex, com o desenvolvimento de 250 ações no 
exterior por ano. Em todo o Grupo de Moda da Apex, a agência já investiu R$ 92 milhões. 
"Nosso papel é o da promoção comercial no exterior, por isso apoiamos o projeto de 
internacionalização da moda brasileira", explica Marco Aurélio Lobo, gestor da área de moda 
da agência, criada há dez anos. "Em moda-praia, o Brasil já é referência mundial."   
 
Lobo conta que a agência aposta especialmente no trabalho dos estilistas para ajudar a 
construir a imagem da moda no exterior. Em conjunto com a Abest, foram investidos R$ 25,7 
milhões em promoções como participação em feiras de moda, desfiles e convites para 
compradores internacionais.   
 
Durante o painel "Os desafios da moda brasileira", que aconteceu na programação do 
seminário "O Valor da Moda", o presidente da Abest, Amir Slama, disse que os criadores 
também se apóiam na imagem do país para ganhar reconhecimento lá fora. "Nas reportagens 
das revistas internacionais, o nosso design sempre aparece relacionado ao ´feito no Brasil´, no 
sentido de valorizar o conceito do lifestyle brasileiro", afirmou.   
 
O número de grifes associadas da Abest que se tornaram exportadoras aumentou de 33, em 
2006, para 42, em 2007. A estrutura da associação e a troca de experiências entre as marcas 



acaba queimando etapas na preparação das grifes para viabilizar sua participação em feiras e 
desfiles internacionais. O resultado é que as exportações das marcas aumentaram de US$ 10,8 
milhões em 2006 para US$ 12,5 milhões em 2007. A maior surpresa vem sendo a 
receptividade do Japão, que já é o segundo maior mercado das empresas vinculadas à Abest, 
perdendo apenas para os Estados Unidos.   
 
A Europa, conta Slama, que é estilista da Rosa Chá, só recentemente se rendeu aos encantos 
da moda brasileira. "Enquanto os americanos sempre nos receberam de forma positiva, nos 
associando a um conceito moderno e sofisticado, os europeus tinham uma visão mais folclórica 
do nosso trabalho", conta ele. "Mas, depois que conquistamos os Estados Unidos, isso 
começou a mudar." Para se ter dimensão do espaço a que ele se refere, na última Semana de 
Moda de Nova York, em setembro, quatro grifes brasileiras mostraram suas coleções na 
passarela: Alexandre Herchcovitch, Carlos Miele, Rosa Chá e Iódice. Já foi o tempo que apenas 
as modelos brasileiras eram assunto no mundo fashion.   
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 11 nov. 2008, Especial O Valor da Moda, p. F1-F6. 


