
s pequenos consumidores 
estão cada vez mais exi
gentes. As crianças estão 
antenadas com a moda e 

com as novidades do mercado e, por 
isso, as empresas precisam ficar de 
olhos bem abertos para conseguirem 
cair no gosto de pais e filhos. Os dados 
da Associação Brasileira da Indústria 

Têxtil e de Confecção (ABIT) são po
sitivos e mostram que a área de moda 
infantil abrange 15% de todo o setor 
da moda e tem crescimento gradual 
de 6% ao ano. 

Fundada em 1964, na cidade de 
Apiúna, em Santa Catarina, a Brandili 
tinha como foco principal a produção 
de conjuntos de batizado e blusas de 

algodão infantil. Onze anos mais tar
de, a fábrica têxtil resolveu apostar 
sua produção em linha voltada para 
adultos. A história da empresa rece
beu outro importante registro no ano 
de 1990: começou a produzir roupas 
100% algodão por meio de uma mu
dança total dos teares e voltou-se ao 
público infantil. Hoje, a Brandili traba
lha com coleções próprias e marcas l i 
cenciadas. O parque fabril conta com 
18 mil metros quadrados e será am
pliado ainda em 2010. São mais de 1,5 
mil colaboradores entre funcionários 
e terceirizados. O consumo de malhas 
já atinge 300 toneladas mensais, o que 
produz cerca de 14 milhões de peças 
por ano. Toda a sua produção é vol
tada para o público infantil do Brasil. 
Em entrevista à Gestão&Negócios, o 
gerente comercial e de marketing da 
Brandili, Germano Costa, fala como 
está o setor têxtil no país, quais são as 
dificuldades enfrentadas com a con
corrência acirrada e conta sobre os 



investimentos que a empresa está fa
zendo no país. 

Germano Costa (GC) - Em 2009 o 
desempenho em geral foi mais retraí
do, conseguimos terminar o ano com 
leve crescimento, mesmo apesar da 
crise que prejudicou todo o setor (ou 
todos os setores). Em 2010, estamos 
trabalhando para tirar essa diferença, 
e estamos conseguindo. Vivemos um 
bom momento no mercado nacional e 
estamos fazendo o dever de casa para 
crescer deforma sustentável nesse e 
nos próximos anos. Temos um pla
nejamento estratégico traçado para 
a empresa até 2014, revisado anual
mente, cujo objetivo é aumentar a 
nossa participação de mercado. O mo
mento atual é promissor, fechamos o 
primeiro semestre de 2010 com cresci
mento de 19% em confecção infantil e 
a previsão para 2010 é colocarmos no 
mercado 14 milhões de peças infantis 
em cinco diferentes coleções. 

(GC) - Está aquecido. O aumento do 
poder de compra da Classe C é uma 
realidade e o setor têxtil, assim como o 
de cosméticos, eletrônicos, alimentos, 
entre outros, está sendo beneficiado. 
Estamos atentos a essa oportunidade, 

que diz respeito diretamente ao nos
so público-alvo, entregando para essa 
nova e exigente classe consumidora 
produtos com maior valor agregado e 
qualidade, sem esquecer a moda. 

(GC) - No Brasil, por ser um mercado 
altamente desconcentrado, atuamos 
fortemente no varejo multimarcas, 
com mais de 12 mil pontos de venda. 
Nossa relação com esse varejo vai mui
to além da simples venda. Procuramos 
entender o seu negócio e proporcio
nar uma solução em vendas, seja com 
ações focadas no seu consumidor, seja 
com parcerias locais, tudo para ga
rantir um rápido giro dos nossos pro
dutos, proporcionando também que 
eles tenham sempre espaço para as 
nossas novidades. E a força da marca 
Brandili hoje é um fator definitivo pa
ra amenizar a concorrência direta, já 
que a mãe pede por produtos Brandili 
na loja, fazendo com que sejam es
senciais no mix do lojista. Além disso; 
estamos presentes em diversos países 
da América Sul e Central - Uruguai, 
Paraguai, Costa Rica, Panamá, to
dos através de distribuidores locais. 
Mantemos uma operação própria 
também no Chile, que atende o país e 
também a Bolívia. Na Europa, esta
mos na Espanha e em Portugal, além 
de alguns países no continente africa-)) 
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no e do Oriente Médio, através de par
ceiros estratégicos. 

(GC) - Pensando na construção e na 
manutenção das nossas marcas, dire-
cionamos grande parte do orçamento 
de marketing para campanhas pu
blicitárias. Fortalecendo nosso po
sicionamento como Moda Infantil, 
nossas grandes coleções chegam às 
lojas com apoio em mídia nacional, 
com foco nas mães e nas crianças. 
Desenvolvemos vários materiais de 
sinalização da marca para os nossos 
pontos de venda, pois a mãe reconhe
ce nossa marca e procura por ela nas 
lojas. Recentemente criamos no site 
da Brandili um espaço especial para 
que mães, pais, vovós e madrinhas, o 
Fã Clube Brandili. Hoje são mais de 
27.000 pessoas interagindo entre si e 
com a nossa marca. 

(GC) - Os investimentos prioritários 
estão direcionados para alavancar a 
capacidade produtiva, mas também 
para a construção e manutenção das 
nossas marcas. Em outubro, inau

guraremos uma nova unidade fa
bril na cidade de Otacílio Costa (SC), 
que, em pleno funcionamento, poderá 
gerar até 350 empregos diretos. 

(GC) - É fato que, cada vez mais ce
do, as crianças participam da deci
são de compra. Percebemos isso na 
Brandili quando colocamos uma 
campanha de marca própria na TV 
ou lançamos um personagem licen
ciado novo. Por isso, estamos sempre 
mapeando muito bem esse segmento, 
atentos aos personagens do momen
to e trazendo-os para a nossa coleção. 
Temos vários exemplos, como Shrek, 
que recém-lançou com muito sucesso 
seu filme 3D; Pica-Pau, um clássico 
que as crianças adoram; Polly; Turma 
da Mônica; e também vários outros 
personagens que são licenciados pela 
Brandili com esse intuito. Tomamos 
o cuidado de investir em pesquisa 
de produtos, materiais, tendências e 
moda o tempo todo. Nossas roupas 
são reconhecidamente de alta qua
lidade. Qualificamos nossas equipes 
de vendas constantemente e, mais 
recentemente, iniciamos o projeto de 
abertura de lojas próprias cujo obje-

(GC) - Um dos grandes diferenciais 
da Brandili no relacionamento com 
seus clientes e consumidores é o seu 
posicionamento de buscar entender as 
características regionais que influen
ciam o comportamento na decisão 
de compra. A Brandili entende que o 
sul do Brasil quer a coleção de deter
minado jeito e o norte ou nordeste de 
outro, e por essa percepção se adapta 
para atender a essas diferentes carac
terísticas. Em relação a licenciamen
tos, sempre temos novidades a cada 
coleção. Para a coleção de Alto Verão, 
as grandes novidades são Winnie the 
Pooh, um dos personagens mais im
portantes e queridos da Disney, e o 
novo visual da Polly, mais moderno 
e atual, que já está se mostrando um 
sucesso em brinquedos. 

tivo é gerar experiência de consumo 
e visibilidade da marca nos grandes 
centros. A primeira foi inaugurada 
há 8 meses, como um laboratório, no 
Shopping Ibirapuera em São Paulo. 
Ela tem nos dado muitas informações 
para que possamos melhorar cada 
vez mais, vendo também o ponto de 
vista do lojista. 
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