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Depois de adotar estratégia mais
agressiva no mundo fashion —
desenvolvendo coleções de estili-
tas famosos e garantindo espaço
nos grandes desfiles nacionais,
com performances artísticas para
divulgar a marca —, a C&A aperta
o cerco com os fornecedores para
aumentar a eficiência na opera-
ção. E investe em produtos sus-
tentáveis.Representantes das
cerca de 400 empresas que
atendem a rede de loja devem
ser submetidos a treinamento
com o objetivo de reduzir o nú-
mero de peças devolvidas. Uma
experiência piloto com 68 con-
fecções diminuiu em 31% o ín-
dice de devolução dos produtos
pelos clientes. Essas fábricas,
que respondem por 60% das
compras da C&A, tiveram 6%
das peças devolvidas, ante o nú-
mero anterior de 10%. Com
isso, a iniciativa será estendida a
todos os fornecedores.

Além disso, em 2009, a rede
varejista que mantém cerca de 1,4
mil lojas no mundo, inaugurou no
Brasil unidades com arquitetura
diferenciada, que permitem uma
melhor exposição dos produtos.
Nos últimos três anos a rede abriu
54 pontos de venda no mercado
brasileiro, sendo 12 deles em 2009.

Verde em alta
Entre as inaugurações está a se-
gunda loja ecologicamente cor-
reta da companhia holandesa,
aberta em Porto Alegre (RS) em
dezembro de 2009 — a primeira
foi em Mainz, na Alemanha. A
loja verde de Porto Alegre tem
um local exclusivo para a coleção
de roupas feitas a partir de tecido
reciclado. Neste espaço há cami-
setas de algodão orgânico, saco-
las retornáveis, chinelos feitos
com pneu reciclado e camisetas
de malha de garrafas pet recicla-
das. O conceito ecológico vai
além do vestuário e inclui tam-
bém redução no uso de energia

com painéis solares, por exem-
plo, e economia de água.

Há planos para novas lojas
com esse conceito, mas a vare-
jista não adianta datas nem in-
vestimentos. Quanto às roupas,
ainda têm um custo maior do
que as peças fabricadas com
tecido comum (ver texto ao
lado). A baixa demanda limita
uma queda de preço nessas pe-
ças, informou a C&A.

De acordo com a empresa, o
volume de roupas confecciona-
das com algodão orgânico que a
rede vende no mercado europeu
garante que a varejista esteja en-
tre as líderes mudiais na comer-
cialização desse tipo de roupa.
Por aqui, o mercado começa a
abraçar a ideia do reciclados. A
Jet Fio, que fornece tecidos reci-
clados para confecções, entre
elas algumas que atendem a
C&A, fabrica por mês 900 mil
metros de tecidos, sendo que
deste total 5% são de poliéster
de garrafas pet recicladas. A
participação dos ecologicamen-
te corretos na fabricante ainda é
tímida, mas a expectativa de
Marcos Marusso, proprietário da
empresa, é que este ano esse to-
tal dobre e corresponda a 10%
do total produzido. “Começa-
mos a fabricar esta malha há
apenas um ano. É uma tendência
e trata-se apenas de uma ques-
tão de tempo para que aumente
ainda mais a procura”, diz.

Aposta local
O Brasil é o sexto maior produtor
do mundo de artigos têxteis,
empregando 1,65 milhão de pes-
soas, de acordo com dados da
Associação Brasileira da Indús-
tria Têxtil e de Confecção (Abit).
E as vendas estão crescendo. Os
números mais atuais do Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatís-
tica (IBGE) mostram que o vare-
jo de tecidos, vestuário e calça-
dos registrou aumento de ven-
das de 11,8% em fevereiro de
2010 na comparação com o
mesmo mês do ano anterior. ■

Com fornecedor
treinado, C&A
diminui devolução
Varejista busca maior eficiência na operação, inaugura
lojas mais modernas e investe em artigos ecológicos

Experiência
piloto conseguiu
reduzir em 31%
o índice de peças
devolvidas

Preço da roupa
Segundo a Jet Fio, fornecedora
da C&A, preço final do poliéster
de garrafa pet é 20% maior do que
produto feito com tecido comum

O consumidor está disposto a
comprar roupas recicladas e en-
xerga os benefícios desta atitu-
de, só que o preço dos produtos
ainda é um entrave na tomada
desta decisão. Esta é a conclu-
são de Luiz Macedo, professor
do Programa de Responsabili-
dade Social e Sustentabilidade
no Varejo da Fundação GetUlio
Vargas (FGV). “Na hora de deci-

dir pela compra, o consumidor
nem sempre está disposto a pa-
gar mais”, diz o especialista.

Marcos Marusso, proprietário
da Jet Fio, fabricante de tecidos e
um dos fornecedores da C&A,
afirma que o preço final de uma
roupa feita com poliéster de gar-
rafa pet reciclada é cerca de 20%
maior do que o mesmo item pro-
duzido com a versão comum do
tecido. “A produção do tecido
reciclado ainda é pequena, mas a
tendência é de crescimento”, diz
o empresário. “Com uma procu-
ra maior, o preço, naturalmente,

Loja da C&A no Shopping Center Norte, em São
Paulo: ambientação mais moderna e roupas feitas
em parcerias com estilistas famosos fazem parte
do plano para dar mais eficiência à operação

NEGÓCIOS

Principal evento de pesquisas em negócios
será realizado pela primeira vez no Brasil
O encontro anual da Academy of International Business International
Meeting será realizado de 25 a 29 de junho no Rio de Janeiro.
O AIB Annual Meeting é o principal evento de pesquisa em negócios
internacionais. Premiações também serão concedidas durante o
evento, como o Richard N. Farmer Award, oferecido pela Universidade
de Indiana para a melhor tese ou dissertação de 2009.
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tende a cair.” Dados mais recen-
tes da Associação Brasileira da
Indústria do PET (Abipet) mos-
tram que do total de 426 mil to-
neladas de embalagens pet pro-
duzidas em 2008, 54% são reci-
cladas. Deste montante, metade
vira insumo para o setor têxtil.
Em 1994, a produção de emba-
lagens chegava a 80 mil tonela-
das e apenas 16% era reciclado.
O Brasil é o segundo país que
mais recicla pets, atrás somente
do Japão. “As roupas feitas a
partir de tecido fabricado com
garrafa pet reciclada são as mais

populares entre as recicladas”,
diz Macedo, da FGV.

Para Heloisa Torres, gerente
de operações do Instituto Akatu
pelo Consumo Consciente, enti-
dade que promove a responsa-
bilidade social a empresas, o
consumidor está em uma curva
crescente quanto ao consumo
de produtos reciclados. “No en-
tanto, as empresas precisam
educar o cliente e, para isto,
manter informações no ponto
de venda sobre o produto e sua
forma de fabricação é essen-
cial”, afirma. ■ C.E.

reciclada ainda é maior
Das 426 mil toneladas
de garrafas pets
produzidas por ano
no país, 54% são
recicladas. Desse
total, metade vira
insumo para a
indústria têxtil

Fotos: Luiz Antônio dos Santos

Mesas com madeira certificada
decoram a versão brasileira da loja
ecologicamente correta da varejista

Fachada da loja Eco,
em Porto Alegre (RS)

PESQUISA

Unesp assina convênio com universidade
belga e intensifica internacionalização
Até o dia 25 de maio, professores e pesquisadores, de qualquer área
do conhecimento, da Universidade Estadual Paulista (Unesp) poderão
enviar proposta de trabalho para ser desenvolvida em conjunto com
a Universidade Católica de Louvain, na Bélgica. Os projetos podem
durar de um a dois anos. Os próximos acordos anunciados serão
firmados com instituições mexicanas e chilenas.

FATURAMENTO

Com lucro maior, Canon
eleva previsões para 2010
Após a forte demanda por câmeras digitais e impressoras elevar o lucro
da Canon de 20,03 bilhões de ienes, no primeiro trimestre de 2009,
para 86,84 bilhões de ienes no mesmo período deste ano, a empresa
elevou sua perspectiva de resultados para 2010. Assim, a companhia
japonesa se aproximou das previsões do mercado e garantiu um segundo
trimestre consecutivo de aumento no lucro na comparação anual.

Tomohiro Ohsumi/Bloomberg

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO E DA
PREVIDÊNCIA –SEAP
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAIS – DEAM

SUSPENSÃO DO PREGÃO N.º 052/2010  – EQUIPE PRATA
OBJETO: AERONAVE DE ASAS ROTATIVAS MULTIMISSÃO LEVE.
INTERESSADO: SESP
A informação encontra-se à disposição no portal  
www.comprasparana.pr.gov.br, ícone LICITAÇÕES – PODER 
EXECUTIVO – SEAP – PP-052/2010.
DEAM, 27/04/2010 
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