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Algodão que pesa, e muito, no bolso
Preço do insumo sobe 177% para a indústria e, com isso, coleção outono-inverno chega até 20% mais cara nas lojas

Simone Marinho

NOVOS TECIDOS: Gustavo driblou a alta do algodão usando outros materiais em sua coleção de outono-inverno deste ano

C otações recordes no algo-
dão — principal insumo do
setor de vestuário — já
elevam os preços das co-

leções de outono-inverno das lojas.
Nãoà toa.Ospreçosdoprodutosão
os mais altos já registrados nos
últimos 140 anos, com a arroba (15
kg) custando no mercado brasileiro
em torno de R$ 120, frente os R$ 35
da safra passada. Isso significa que
o consumidor encontrará peças de
vestuário, roupas de cama, bolsas e
até sapatos mais caros nessa tem-
porada de mais frio.

Especialistas ponderam, con-
tudo, que a cotação elevada fez
crescer os olhos dos produtores:
a área plantada da cultura no país
vem aumentando — 56% desde
2009 — e, assim, a expectativa é
de uma safra recorde neste ano. O
que, em resposta, já traria um
alívio para os consumidores nas
próximas coleções.

Nas contas da Associação Bra-
sileira da Indústria Têxtil e de
Confecção (Abit), a indústria pa-
gou 177% a mais pelo algodão em
fevereiro frente a igual mês de
2010. Um salto que já começa a
aparecer nos índices de inflação.
Pelo IPCA-15, os preços de vestuário saíram de
uma queda de 0,37% em fevereiro para uma
alta de 0,59% este mês. Entre os produtos que
mais subiram, estão os vestidos (2,74%), os
shorts femininos (3,51%), os conjuntos in-
fantis (2,34%) e as bolsas (1,83%).

Nas lojas, até os calçados já aparecem com
preços maiores, num reflexo indireto da alta
do algodão. A coleção de calçados da Soulier,
rede com nove lojas, estão, em média, 10%
mais caros nesta temporada. Os que têm
tecido encareceram entre 15% e 20%.

—Paraa loja,os tecidossubiram85%numano.

Sapatos e bolsas também sofrem com as altas. O
consumidor deve reclamar no começo e depois
perceber que é uma reação de todo o mercado —
disse Rodrigo Fávero, dono da Soulier.

Nas lojas de roupas, há altas expressivas, ainda
que os artigos não sejam necessariamente os
mesmos da temporada outono-inverno de 2010.
Na Lilica e Tigor, de vestuário infantil, a blusa de
manga comprida básica subiu de R$ 54,90 para R$
57,90; o vestido com capuz saiu de R$ 159,90 para
R$ 176,90; e a calça de moletom, de R$ 82,90 para
R$ 94,90 (preços da loja do Grande Rio). Já na
Espaço Roza (Bangu Shopping), de moda fe-

minina, a blusa de manga comprida básica sai de
um patamar de R$ 63 para R$ 111.

— O algodão está sendo regulado pelo mer-
cado internacional, e as commodities estão em
alta. Com a quebra de safra de alguns países, o
volume de algodão que chega não está sendo
suficiente. Logo, há falta. E essa falta da matéria-
prima provocou um problema nas tecelagens,
afetando as indústrias têxteis nacionais e dando
atrasos na cadeia de produção dos tecidos. Isso
gera um aumento do uso das fibras mistas,
como a poliamida e outras sintéticas ou na-
turais. Essa será a tendência para a estação,

mas, ainda assim, vai haver um
aumento que não deve ser menor
que 10%. A Armadillo está tentando
minimizar todos os aumentos re-
passados para o consumidor final,
mas, de alguma maneira, isso será
sentido — disse Ricardo Nasseh,
dono da grife Armadillo.

A aposta em outros materiais foi
um dos caminhos para que o es-
tilista carioca Gustavo Vasques não
repassasse a alta do algodão para os
consumidores da sua grife, no Fla-
mengo. Ao lado do algodão, surgem
mais peças em veludo e cetim.

—Oalgodãonãoestá tãopresente
e isso colaborou com a manutenção
do preço das peças em relação ao
ano anterior — disse Vasques, acres-
centando ainda que as peças estão
mais leves. — No ano anterior, as
roupas eram mais pesadas e peças
únicas; este ano, há a possibilidade
de peças mais casadas.

Lojistas que se anteciparam às
altas mais fortes do insumo con-
seguiram, ao menos, adiar esses re-
passes. Caso da Maria Chique, do
Shopping Grande Rio. Para Deise
Costa, gerente da loja, os consu-
midores podem vir a sentir a va-
riação dos preços do algodão na

próxima coleção. O mesmo ocorre na K&K do
Passeio Shopping — que não apresenta aumentos
em relação à igual coleção do ano passado.

— A coleção (outono-inverno) já foi comprada
seis meses atrás. Já a coleção primavera-verão
2012 deverá sofrer reajuste no preço das peças
— disse Klécio Mota, diretor da marca.

Segundo Sérgio Griffel, diretor comercial da
Leader, as boas negociações permitiram a ma-
nutenção de preços na rede, mesmo aumentando
a qualidade das peças. Por conta disso, a Leader
está com um estoque 20% maior e prevê que as
vendas cresçam cerca de 30%. ■
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Acompanhe a cobertura de tecnologia e de mídia no
Twitter: twitter.com/digitalemidia

MOBILIDADE: Brasil já ultrapassa 207 milhões de

telefones celulares

$$$: Kodak quer US$ 1 bilhão de Apple e RIM

Tecnologia brasileira
turbina vídeos on-line
Sistema criado na Coppe incrementa a
transmissão e já foi patenteado nos EUA

Brasileiro é o mais influente no Twitter
O humorista Rafinha Bastos supera até o presidente Barack Obama em lista do ‘NYT’

● Fanático por redes sociais, o Brasil
tem um representante no topo da lista
das pessoas mais influentes no Twitter
em todo o mundo. O humorista Rafinha
Bastos , dos programas “CQC” e “A
Liga”, da TV Bandeirantes, encabeça o
ranking elaborado pela consultoria Twi-
talyzer a pedido do jornal “The New
York Times”.

Rafinha desbancou personalidades
de fama internacional, como o rapper
Snoop Dogg e até o presidente dos
Estados Unidos, Barack Obama. Na dé-
cima, posição ficou o apresentador e
empresário Luciano Huck .

O ranking avalia o número de vezes
em que a pessoa é citada no Twitter,
inclusive nos casos de retweet. Outro
critério é o quanto a pessoa afeta as
conversas dos outros usuários. A me-
todologia prova que influência não está
necessariamente ligada à quantidade
de seguidores. Das dez pessoas mais
seguidas na rede — como a campeã
Lady Gaga, com 7,9 milhões de se-
guidores, e Justin Bieber, na segunda
posição, com sete milhões —, apenas a
beldade Kim Kardashian e Obama es-

tão entre os dez mais influentes.
Rafinha encabeça a lista dos mais

influentes, com 1.690.817 seguidores.
Na segunda posição, está Chad Ocho-
cinco, atleta americano, com 1.651.070
seguidores. Já no terceiro lugar aparece
Conan O’Brien, apresentador america-
no, com 2.367.928 seguidores.

Na quarta posição está o ator bri-

tânico Stephen Fry, com
2.188.395. Outro apresenta-
dor americano, Ryan Sea-
crest, ocupa o quinto posto
da lista, com 3.880.840 se-
guidores. E o sexto lugar é
do rapper Snoop Dogg, com
2.536.996 seguidores.

Já o presidente dos Es-
tados Unidos, Barack Oba-
ma — que usou com sa-
bedoria as redes sociais em
sua campanha, em 2008 —
está em sétimo lugar, com
6.531.868 seguidores. Em oi-
tavo, aparece o ator ame-
ricano Rainn Wilson, com
2.168.826 seguidores. A mo-
delo Kim Kardashian é a

penúltima da lista, mesmo com
6.032.559 seguidores. E, na décima po-
sição, está Luciano Huck, com
2.663.202 seguidores.

No mundo da tecnologia, Bill Gates,
da Microsoft, é o mais influente, com 2,1
milhões de seguidores. O próprio co-
fundador do Twitter, Biz Stone, ficou em
segundo, com 1,6 milhão. ■
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André Machado

● Imagine um carrossel num
parque de diversões, que con-
tinue girando enquanto as pes-
soas entram. Agora substitua o
carrossel por vídeos passando
constantemente na internet, e
as pessoas entrando, por es-
pectadores. Essa seria uma
boa analogia do projeto bra-
sileiro GLoVe (Global Video En-
vironment, ou ambiente de ví-
deo global), que quer melho-
rar o streaming de vídeo.

Segundo o professor Cláu-
dio Amorim, do Programa de
Engenharia de Sistemas e
Computação da Coppe/UFRJ e
responsável pelo projeto, a
ideia foi criar um processo em
que o o vídeo passasse por
uma rede sem gargalos ou en-
gasgos, e chegasse em alta de-
finição ao consumidor final.

— Um vídeo acessado por
milhares de pessoas num ser-
vidor pode engarrafá-lo, e isso
prejudica a qualidade — ex-
plica Amorim. — As soluções
tradicionais tentam descentra-
lizar esse processo, usando vá-
rios servidores nas bordas de
uma rede de computadores. O
YouTube e o Netflix trabalham
assim, usando empresas es-

pecializadas nesse serviço.
Entretanto, esse processo

de descentralização do tráfego
usa os discos rígidos dos ser-
vidores. E acessar um vídeo
nesses discos leva um tempo
muito maior do que buscá-lo
na própria memória do com-
putador.

— Já o GloVe bota os vídeos
na memória e, assim, fica bem
mais rápido para o usuário final
acessá-los — diz Amorim.

Com isso, o streaming de
vídeo ganha escala.

— Diversos usuários podem
acessar o vídeo ao mesmo tem-
po, em momentos diferentes, e
usá-lo interativamente, pausan-
do-o, recuando ou avançando
com maior fluidez — explica
Lauro Whately, diretor da em-
presa BrStreams, que trabalha
com o GloVe. — É como o
exemplo do carrossel: mais pes-
soas entram, mas ele não para.

A tecnologia ganhou duas
patentes do Escritório de Pa-
tentes dos Estados Unidos e já
é usada na transmissão de ví-
deo do projeto Rio Orla. Se-
gundo Lauro, há clientes da
BrStreams fazendo testes-pilo-
to, e o conceito é muito útil
para distribuidoras de filmes e
vídeos pela internet. ■

Time Warner acirra a concorrência
Empresa transmite TV aberta em modo streaming e sofre ação penal

● FRAMINGHAM, Massachusetts. À
medida que a tecnologia evo-
lui, duas coisas inevitavel-
mente acontecem. A primeira
delas é o surgimento de no-
vos padrões de uso. E a se-
gunda é que pipocam ações
judiciais, impetradas ou por
pessoas com interesses ve-
lados no status quo, ou por
gente querendo faturar em
cima das novidades.

Segundo o site “IT World”, o

mais recente exemplo de nova
tecnologia assim é a nova app
gratuita da Time Warner, que
permite aos assinantes do pro-
vedor de TV a cabo assistir 32
canais aberto em modo stream
em seus tablets em casa.

O aplicativo se tornou tão
popular quando foi lançado na
semana passada que a Time
Warner teve que reduzir du-
rante meia hora o número de
canais disponíveis, de modo a

aliviar a tremenda carga em
seus servidores.

Em função dessa app, a Time
Warner Cable está enfrentando
processo judicial movido contra
ela em poucos dias por pelo
menos uma das grandes pro-
dutoras de Hollywood, já que o
aplicativo transmite conteúdo
de TV aberta.

— É uma questão de dias —
disse um representante da Time
Warner Cable, empresa que não

está mais em discussões com os
programadores. — Se permitir-
mos isso sem um litígio jurídico,
todo mundo vai querer fazer o
mesmo amanhã. Só assim temos
chance de vencer.

Só que a convergência das
mídias é incontrolável. Se al-
guma coisa pode ser transmitida
via stream para um dispositivo,
ela decerto será. Um processo
judicial não conseguirá prender
o gênio de volta na garrafa. ■

RAFINHA BASTOS: ranking considera também os retweets
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Text Box
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 26 mar. 2011, Economia, p. 34.




