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Além da competição dos
tecidos sintéticos estrangeiros,
setor têxtil enfrenta aumento
de preço de matéria-prima

Amanda Vidigal Amorim
avidigal@brasileconomico.com.br

A competição e o custo dos te-
cidos sintéticos importados,
especialmente os asiáticos, não
são o único desafio para a in-
dústria têxtil e as confecções
nacionais neste momento. Se-

gundo Willian Albuquerque,
presidente da grife feminina
Farm, o algodão está cerca de
50% mais caro em comparação
com o ano passado. “Como o
algodão é o meu indexador de
preços, todos os outros forne-
cedores tentam aumentar pre-
ço. Acabo tendo que criar es-
tratégias para continuar com-
petitivo e, ao mesmo tempo, ter
lucro”, afirma. “O design, por
exemplo, é fundamental para
agregar mais valor à roupa”.

O preço do algodão é um
problema momentâneo, diz
Tharcisio Souza Santos, diretor
da faculdade de administração
da Fundação Armando Álvares
Penteado. O que não deve mu-
dar tão cedo, na opinião do pro-
fessor, é a questão cambial. “Os
Estados Unidos estão tentando
resolver a crise interna, com
isso o Brasil também sofre. Não
conseguimos minimizar esses
reflexos sem atingir nosso mer-
cado”, afirma o professor, refe-
rindo-se a uma possível baixa
na taxa básica de juros, o que
traria alta da inflação.

Albuquerque afirma ainda
que o cenário está pior para as
empresas exportadoras. “Além
do preço do algodão, elas en-
frentam um câmbio pouco fa-
vorável”, afirma. E o real valo-
rizado traz também aumento de
competição com importados
dentro do mercado interno.

Com 1,2 milhão de peças
produzidas por ano, a Farm re-
cebe até 10% deste montante
do exterior. “Terceirizamos a
produção de algumas linhas
em países como Bangladesh,
Peru e Índia, mesmo com uma
carga tributária alta para im-
portação, a produção externa
ainda compensa”.

Fábrica na China
No mês passado, Albuquerque
fez uma viagem à China com o
intuito de identificar possíveis
parceiros para aumentar a pro-
dução internacional da Farm.
Ele afirma que, mesmo se o dó-
lar subir, o preço de produção
no país asiático ainda é melhor.

“A nossa primeira impressão
é de que o produto chinês é de
baixa qualidade, mas isso não é
verdade. Hoje, a maioria das
grandes empresas produz na
China, de aparelhos eletrôni-
cos a roupas, acessórios e ali-
mentos”, afirma o empresário.
“Quem impõe a qualidade é o
cliente. Ele especifica e a fábrica
terceirizada faz”. ■

“A primeira impressão
é de que o produto
chinês é de baixa
qualidade, mas não é
verdade. Quem impõe
o padrão é o cliente

Willian Albuquerque,
presidente da Farm

Sexta-feira e fim de semana, 19, 20 e 21 de novembro, 2010

No terceiro trimestre do ano,
a produção cresceu 3,9% e
a importação, 115,4%

Mariana Celle
mcelle@brasileconomico.com.br

Enquanto o consumo de móveis
aumentou 6% e a produção,
3,9%, no terceiro trimestre des-
te ano, a importação dentro
deste segmento cresceu 115,4%
em comparação com o mesmo
período do ano passado, de
acordo com a Federação das In-
dústrias do Estado de São Paulo
(Fiesp). Desta forma, o sinal de
alerta foi acionado entre os fa-
bricantes e revendedores brasi-
leiras de móveis, que têm inves-

tido na importação e desviado a
atenção da exportação. “Se os
olhos ficarem voltados apenas
para o mercado interno, que
está aquecido e com alto poten-
cial de compra, a longo prazo,
isso pode afetar as vendas para
excelentes destinos como a Ar-
gentina”, diz José Luiz Diaz Fer-
nandez, presidente da Associa-
ção Brasileira das Indústrias de
Mobiliário (Abimóvel).

A Tok&Stok, varejista de mó-
veis e acessórios que dispõe de 12
mil itens e vende 500 mil unida-
des por mês, importa parte do
portfólio há mais de 10 anos,
principalmente da Ásia e da Eu-
ropa, embora a maioria do fatu-
ramento seja oriunda da venda de

produtos nacionais. “A participa-
ção dos produtos importados au-
mentou no último ano em razão
da taxa de câmbio favorável. Po-
rém, 90% da receita, em outu-
bro, foi proveniente de produtos
nacionais, onde ainda temos uma
melhor relação custo-beneficio”,
diz Keule de Assis, gerente de
produtos da Tok&Stok.

Caso a importação se torne
uma realidade, serão mais afeta-
dos aqueles que concorrerem
com os produtos direcionados às
classes A e B, segundo Fernan-
dez, presidente da Abimóvel. A
concorrência interna também
tende a aumentar. “Marcas es-
trangeiras de alta qualidade,
como o grupo italiano Natuzzi,

têm investido em fábricas no
Brasil, o que deixará seus produ-
tos mais baratos”, diz.

Contra a importação
A varejista A Especialista desis-
tiu de importar depois de uma
experiência desagradável em
um período de baixa do dólar.
“Na época, de um dia para o ou-
tro, o dólar passou de R$ 1,15
para R$ 3. Todas as empresas que
importavam, na época, se viram
despreparadas para lidar com a
situação. Ficamos sem fornece-
dores locais”, diz Cláudio Lorca,
diretor-presidente da rede, que
planeja crescer 15% este ano
apenas com móveis nacionais. ■

Colaborou Carolina Alves
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