
Vaivém das coleções depende de agilidade   
Ediane Tiago e Marta Barcellos 
  
O ritmo frenético do mundo da moda impõe desafios importantes para a área de logística. 
Enviar peças para lojas e distribuidores no mundo inteiro exige rapidez, controle rígido das 
remessas e muito cuidado na hora de definir os modais pelos quais os artigos viajarão até o 
seu destino. Um bom planejamento logístico também é capaz de reduzir custos com transporte 
e garantir a entrega no tempo esperado pelo cliente. "A área têxtil é dinâmica. O intervalo 
entre o trabalho do estilista, a produção e a remessa é bem pequeno", comenta Adalberto 
Panzan, presidente da Associação Brasileira de Logística (Aslog).   
 
Com duas coleções para entregar a seus clientes por ano, as empresas que decidiram 
internacionalizar a marca precisam encontrar bons parceiros logísticos e compreender o 
atendimento ao mercado internacional como um processo integrado. "A preocupação tem de 
estar presente desde a compra de matéria-prima, que pode envolver importação, até o envio 
de uma coleção", avalia Panzan.   
 
Segundo ele, essa dinâmica tem ampliado a procura pelas remessas por via aérea, 
principalmente na área de alta costura e fashion. "Quando a exportação é de um volume muito 
grande, dá para ir de navio, que é mais barato", afirma. Mas a utilização do modal marítimo 
exige prazo para a entrega e uma disciplina muito grande na produção para atender ao pedido 
em tempo. "Muitas vezes não é possível utilizar este modal pelas características do negócio. 
Primeiro, a empresa envia o mostruário da coleção e depois deve mandar o pedido completo 
em tempo recorde."   
 
Essa característica just-in-time da indústria da moda tem seduzido empresas de encomendas 
expressas, que são capazes de entregar mercadorias com prazo de um a três dias úteis para 
alguns países. À disposição do setor têxtil brasileiro estão gigantes como Correios, Fedex e 
UPS, que apostam suas fichas na exportação de vestuário. Os Correios, por meio do conjunto 
de serviços Exporta Fácil, prometem facilitar os processos de exportação, auxiliando seus 
clientes a driblar a burocracia. As opções oferecidas pela empresa incluem o registro da 
operação no Sistema de Comércio Exterior (Siscomex) da Receita Federal, o que torna os 
Correios o representante do exportador perante a alfândega brasileira, sem custos adicionais 
com despachantes.   
 
No país de destino, o cliente deve retirar o produto na alfândega e responder pelas taxas 
locais. "Nessa linha de serviços, os custos administrativos da exportação podem cair de 16% 
para até 1% do valor da mercadoria. São admitidos pacotes de até 30 quilos, com dimensão 
de até 3 metros", explicou Carlos Henrique Custódio, presidente da Empresa Brasileira de 
Correios e Telégrafos (ECT), em palestra durante o seminário "O Valor da Moda", que ocorreu 
na última semana no Rio de Janeiro.   
 
Criado para facilitar o processo exportador brasileiro, o serviço permite envios de pacotes com 
valor máximo de até US$ 50 mil cada e está disponível para mais de 200 países. Segundo os 
Correios, até setembro deste ano, embarcaram pelo Exporta Fácil 8.209 remessas, totalizando 
R$ 226 milhões em exportações, distribuídas em uma carteira de 1.305 clientes. "O setor de 
vestuário é responsável por mais de 15% das exportações, o que representa 14,76 % do valor 
total", destaca Custódio.   
 
Para quem prefere o conforto da entrega porta-a-porta, Fedex e UPS oferecem representação 
alfandegária dentro e fora do Brasil. As empresas prometem entregar mercadorias em tempo 
recorde em todo o mundo, incluindo o desembaraço fiscal nos países de destino. Outra 
vantagem é a orientação quanto à forma de embalar os produtos e até mesmo a confecção de 
embalagens especiais para quem remete roupas prêt-à-porter. "Enviamos peças e conjuntos 
pendurados em cabides que, da caixa, vão direto para as araras", comenta Kátia Tavares, 
gerente da UPS para o Mercosul.   
 
Segundo ela, a empresa atende a cerca de 80 clientes no ramo têxtil e, para cada caso, estuda 
a melhor solução logística. Entre os serviços oferecidos está a assessoria para preenchimento 



da documentação, indicação do modal mais adequado e a emissão de certificados de origem - 
documento que comprova a origem da mercadoria para fins de obtenção de tratamento 
preferencial em acordos comerciais ou cumprimento de exigências estabelecidas pelo país 
importador. Pela UPS é possível despachar mercadorias por avião ou navio. "Tudo depende do 
volume e do prazo para a entrega. O modal marítimo reduz bem o custo, mas exige de 15 a 
30 dias para que a encomenda chegue ao destino", destaca.   
 
Adalberto Panzan, da Aslog, lembra que o custo do frete também leva em conta o preço da 
mercadoria, que é o fator utilizado para o cálculo do seguro. Além disso, a distância e o fluxo 
para o destino obedecem a lei da oferta e da procura. "Quando há um avião ou navio com 
muitas remessas para um mesmo destino, o custo cai", comenta.   
 
A programação logística pode auxiliar na redução das despesas com transporte. Mas, além de 
preço, o setor de vestuário tem de estar atento a questões particulares dos países para os 
quais envia peças. Kátia cita o exemplo dos Estados Unidos, maior destino para as exportações 
realizadas pela UPS, onde uma remessa de amostras tem características especiais. "A roupa 
precisa ter uma marca, sinalizando que é uma amostra. É como se fosse uma peça com um 
pequeno defeito, que não pode ser vendida", afirma.   
 
A terceirização total também é a bandeira da Fedex, que despacha produtos pelo modal aéreo 
para todo o mundo. A empresa afirma que pode administrar o modal rodoviário para a 
mercadoria chegar até os aeroportos de envio e, no destino, do aeroporto até o cliente. A 
estratégia é utilizada para reduzir os custos finais com transporte. "Podemos retirar uma 
mercadoria no interior de São Paulo por meio de caminhão, despachá-la por avião para nossa 
central em Memphis, nos Estados Unidos e, de lá, encaminhá-la por transporte terrestre até o 
destino", exemplifica Guilherme Gatti, diretor de marketing da Fedex para a América Latina.   
 
Essa solução, de acordo com ele, é indicada para clientes que possuem maior volume, e ainda 
sim precisam de uma entrega rápida. A Fedex também orienta seus clientes em todo o 
preenchimento da documentação e, por meio de um processo automatizado, é bastante ágil na 
liberação da mercadoria na alfândega brasileira. "Quando a remessa chega ao aeroporto, todas 
as informações já estão no sistema da Fedex e da Receita Federal", afirma.   
 
Esta preocupação extrema com a agilidade tem um motivo: a rapidez na entrega tornou-se um 
fator competitivo para a indústria de vestuário e pode diferenciar as empresas brasileiras no 
exterior. Na visão de Gatti e de Kátia, a reposição rápida de estoque é uma estratégia cada 
vez mais utilizada, afinal as lojas não pretendem manter estoques elevados de peças. "A roupa 
é um produto de alto valor agregado, que se diferencia pela modelagem e design, mas 
também é um item perecível", afirma o diretor da Fedex.   
 
A agilidade dos operadores logísticos ajuda os exportadores a lidarem com a questão de que, 
no Brasil, a receita federal não trabalha 24 horas por dia nos sete dias da semana, como 
acontece em muitos países pelo mundo. "A burocracia é grande e o processo, se mal 
conduzido, pode ser demorado. Por isso, é importante ter as informações corretas sobre a 
documentação e certificar-se de que tudo está dentro das normas", avalia Panzan, da Aslog.   
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 11 nov. 2008, Especial O Valor da Moda, p. F1-F6. 


