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A moda indiana, que ganhou força com a nova novela Caminho das Índias da Rede Globo de 
Televisão, pegou o comércio de surpresa. Devido a crise e a alta do dólar, os importadores 
diminuíram a compra de tecidos da China e varejo e atacado ficaram com poucas opções para 
abastecer seus estoques com os produtos da nova moda. 
 
A G.J. Tecidos Finos, importadora que atua no atacado e varejo de tecidos, não faz pedidos de 
importação desde novembro. O gerente comercial da empresa, Alex Bispo, explica que apesar 
da alta procura por sedas estampadas, devido a moda introduzida pela novela global, a 
companhia preferiu interromper os pedidos e trabalhar apenas com os produtos em estoque. 
 
Em dezembro, as vendas da G.J. despencaram. O gerente explica que a importadora vendeu 
50% menos em dezembro na comparação com igual período do ano passado. A empresa está 
estocada ainda por conta da queda nas vendas e do forte ritmo das importações antes do 
período de crise que chegava a ser de 5 contêineres por mês.  
 
"Devemos voltar a fazer pedidos somente no final deste mês (fevereiro)", explica Bispo. Cerca 
de 90% dos produtos comercializados pela G.J. são importados. O balanço de janeiro ainda 
não foi fechado mas, segundo Bispo, as vendas melhoraram.  
 
"Como se não bastasse a crise, a Globo ainda lança uma novela com um modelo de moda 
diferente do que era previsto", afirma Sylvio Mandel, presidente da Associação Brasileira do 
Varejo Têxtil (Abeim). Segundo Mandel, as coleções de outono-inverno estão baseadas na 
moda do leste-europeu, "a moda cigana". E a novela Caminho das Índias traz uma moda 
indiana. "Todos os varejistas terão que se adaptar", afirma, afinal, "a novela das oito é o maior 
canal de moda que existe no Brasil". "Quem lê revista de moda é o público A/B, o consumidor 
de menor poder aquisitivo vê novela". De acordo com ele, as grandes redes vão conseguir se 
adaptar mais rapidamente que as pequenas empresas. "Teremos uma coleção com foco em 
acessórios, já que os tecidos indianos são importados".  
 
Na tentativa de contornar o problema da falta de produtos com características indianas, 
Nivaldo Cid Júnior, diretor da Birô, rede atacadista com 3 lojas no Bom Retiro, bairro 
paulistano que está entre os maiores polos de vestuário do País, comprou 6 mil almofadas que 
imitam tecido indiano de uma indústria nacional, cortou-lhes o tecido, e a partir deste material 
deu início a fabricação de bolsas em estilo indiano.  
 
"Antes da novela a gente praticamente não trabalhava com produtos indianos. Atualmente, 
quase 60% do mix é deste tipo de artigo", diz Cid. Além da rede de atacado, a Birô possui uma 
fábrica em Santa Isabel (SP), cuja produção de bolsas chega a 30 mil unidades por mês. Com 
a estratégia de recortar os tecidos das almofadas, as vendas da atacadista, que tem como 
principais clientes lojas de shopping centers, subiram 15% em janeiro e a expectativa é atingir 
o mesmo desempenho em fevereiro. Animado com a alta nas vendas e com o dólar fixado a R$ 
2,33, o empresário fez uma encomenda de 20 mil metros de tecido para fabricantes chineses, 
que deve chegar logo após o Carnaval.  
 
"Em setembro fiz uma encomenda com o dólar a R$ 1,70, a crise veio e o dólar foi para R$ 
2,30. Perdi muito dinheiro. Isso também aconteceu com os importadores por isso todos 
ficaram reticentes e resolveram esperar para fazer novas importações. Agora, com a alta 
procura, todo mundo ficou mais confiante", conta Cid. Para Alfredo Pinto Coelho, presidente do 
Sindicato do Comércio Atacadista de Tecidos, Vestuários e Armarinhos de São Paulo, quem 
ainda não fez pedidos de itens importados vai ter dificuldades em conseguir estes produtos a 
tempo. "Os pedidos demoram de 90 a 120 dias para chegar da China", diz.  
 
Nacionais  
 
Quem não conseguiu importar encontrou a solução no produto nacional. Fábio Schoel, 
proprietário da Guelt, outro atacadista da região do Bom Retiro, conseguiu encontrar material 



para a fabricação de batas - um modelo de blusa indiana - em tecidos produzidos no Brasil. 
"Nós importamos da China apenas algumas palas", conta Schoel, que também é proprietário 
de uma fábrica de roupas. "Deixamos uma bata na vitrine que ainda nem temos disponível 
para a venda e, devido a grande procura, a todo momento tenho que explicar a algum cliente 
que a mercadoria chegará em breve". O empresário diz que ficou com os estoques altos em 
dezembro e janeiro - cerca de 15% superior para o período - mas que já conseguiu se desfazer 
do excedente com liquidações.  
 
Na Guelt, janeiro registrou aumento de 5% nas vendas. Schoel afirma que as redes varejistas 
de shopping centers já fecharam seus pedidos de inverno e que elas estão bastante otimistas. 
Os sinais da crise só aparecem mesmo nos clientes proprietários de pequenas lojas. "Eles 
ainda não fizeram compras das novas coleções e estão se virando com liquidações", diz.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 11 fev. 2009, Empresas & Negócios, p. C1. 


