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"Fazer a América" passou de um sonho a uma missão quase impossível neste ano. E para 
manter o pé nos Estados Unidos, mercado tão ambicionado, mas que encolheu 50%, grifes 
brasileiras recorrem a táticas drásticas. A tradicional marca de jeans Iódice, por exemplo, só 
embarca a mercadoria se o cliente pagar adiantado.  
 
A retração acentuada no consumo americano, a diminuição de oferta de crédito para o varejo e 
o real valorizado frente ao dólar fizeram as exportações de vestuário aos EUA caírem pela 
metade, entre janeiro e outubro de 2009, em relação ao mesmo período de 2008.  
 
Até o final do ano passado, os EUA eram o maior comprador de roupa brasileira, mas foi 
ultrapassado pela Argentina, segundo dados da Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de 
Confecção (ABIT). O produto brasileiro encareceu. "Em 2003, exportávamos vestuário por US$ 
13,6 por kg. Hoje, cada quilo é vendido por US$ 35", diz Fernando Pimentel, diretor-
superintendente da ABIT. Com o real valorizado, observa, não há como competir com os 
fornecedores asiáticos, mas "pelo menos parece que a situação parou de piorar", afirma 
Pimentel.  
 
Apesar do cenário preocupante, a crise nos EUA não fez com que as grifes brasileiras 
desistissem do mercado americano. Nesse time estão a Iódice, de jeanswear e prêt-à-porter, e 
as grifes de moda-praia Rosa Chá e de lingerie Hope. As duas primeiras realizam showrooms 
nos EUA, apresentam desfiles durante a semana de moda de Nova York e têm no mercado 
americano seu principal cliente no exterior. "É para lá que vão 95% de nossas exportações", 
diz Adriano Iódice, diretor operacional da empresa.  
 
A queda no número de clientes da Iódice foi dramática: eles passaram de 143 para 39, depois 
da eclosão da crise. De acordo com Adriano, o desaparecimento de boa parte dos compradores 
ocorreu porque a Iódice optou por só vender à vista - pelo menos por enquanto. "Quando o 
pedido é feito, solicitamos 20% do pagamento, para poder produzir. Antes de embarcar a 
mercadoria, o comprador deve saldar o restante." Desta forma, diz Adriano, evita-se o calote. 
"Por outro lado, quase ninguém tem dinheiro em caixa pra isso." 
 
Adriano conta que chegou a cancelar um pedido da loja de departamentos Saks Fitth Avenue, 
no valor de US$ 398 mil. "Havia rumores de que ela declararia ´chapter 11´ (recuperação 
judicial) e decidimos não arriscar a vender a prazo para eles." A exportação, que já 
representou 4% do faturamento da Iódice, hoje responde por 1%.  
 
"Fazíamos coleções exclusivas para o mercado americano e montamos um departamento de 
13 pessoas, no Brasil, só para cuidar disso", afirma o executivo. As pessoas foram recolocadas 
em outros departamentos da empresa, até a situação melhorar. O representante comercial 
que trabalhava para a Iódice nos EUA foi dispensado e a empresa procura por outro.  
 
A companhia abriu nos EUA a Iódice USA, que faz a importação das peças e vende para o 
mercado local. Depois, é ela quem paga a Iódice brasileira. "Neste momento, estamos 
tentando entender a nova maneira americana de consumir, para refazer nossa estratégia. Mas 
não pensamos em abandonar o mercado." 
 
Contrariando a regra, a Rosa Chá está satisfeita com os resultados mais recentes conseguidos 
no mercado americano. Em setembro, a grife realizou um showroom para comercializar sua 
coleção de primavera 2009. "As vendas foram 50% superiores as de primavera 2008", diz 
Ronaldo Mattos, diretor executivo da Rosa Chá, grife que pertence ao grupo Marisol.  
 
O crescimento, diz Mattos, se deveu em grande parte à boa aceitação das peças desenhadas 
pelo estilista Alexandre Herchcovitch, que assumiu a direção de estilo da grife, no lugar de seu 
fundador, Amir Slama, a partir da coleção primavera 2009.  
 



"Conta muito também o fato de termos uma loja no Soho, em Nova York, há cerca de um ano, 
e de possuirmos um sócio local, que cuida do mercado americano". Segundo Mattos, a Rosa 
Chá também investe num trabalho de assessoria de imprensa durante o ano todo, não apenas 
por ocasião do desfile.  
 
A grife está presente em cerca de 40 pontos de venda e, recentemente, passou a integrar o e-
commerce da loja de departamento Neiman Marcus e Net a Porter. "Acho que todas essas 
ações resultaram na consolidação da Rosa Chá nos EUA."  
 
Nesta última coleção, de verão 2010, a Rosa Chá lançou naquele país sua linha de lingeries, já 
presente no mercado nacional. "Também comercializamos acessórios, como bolsas. E a partir 
de 2010 estudamos começar a exportar nossa linha de roupas, como já fazemos no Brasil." 
Para isso, diz Mattos, a Rosa Chá está pesquisando, junto aos consumidores, que peças fariam 
mais sucesso - como a marca faz com suas coleções de biquínis e maiôs, pré-selecionadas 
para o mercado americano.  
 
"Estamos dando ênfase total aos EUA. Nossas vendas não caíram e temos planos para abrir 
outras duas lojas em cidades diferentes de Nova York." De acordo com Mattos, a Rosa Chá vai 
fechar 2009 com um crescimento, total, de 10% em faturamento.  
 
Outra que está otimista com os resultados no mercado americano é a grife de lingerie e moda 
praia Hope. A empresa exporta roupas de banho para a Victoria´s Secret desde 2002. "Não 
fazemos private label. Nós entramos na seção dedicada a outros designers", informa Sandra 
Chayo, diretora de marketing da Hope.  
 
A grife entrou primeiro na loja virtual da Victoria´s Secret. Mas, este ano, teve a oportunidade 
de passar a vender somente nas lojas "físicas". "A compradora que nos atendia passou a 
cuidar das lojas tradicionais. Para nós, foi ótimo porque ganhamos visibilidade", diz a diretora. 
Isso levou a um aumento de quase 10% nas vendas. A Hope exporta cerca de 7% de sua 
produção. Deste total, 2% vai para o mercado americano, onde a marca planeja abrir 
franquias. A Hope já possui duas franquias em Portugal e duas em Israel. A empresa tem 
fábrica no Ceará, com capacidade para 1 milhão de peças por mês. 
 
A saída para continuar a vender aos EUA, diz Pimentel, da Abit, é investir em produtos de 
nicho, que não brigam por preço. Para ele, com produtos de maior valor agregado, as 
empresas conseguem preservar sua fatia do mercado.  
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 17 dez. 2009, Empresas & Tecnologia, p. B6. 


