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Fabricantes superam cenário adverso e recuperam vendas e lucro  
 
Aumento do preço do algodão, competitividade dos importados asiáticos, câmbio desfavorável 
para as exportações. É longo o rosário de dificuldades que o setor têxtil vem desfiando nos 
últimos anos. Mas, como em todos os momentos de crise, as empresas buscam alternativas e 
são vários os exemplos que companhias que conseguem não só sobreviver, mas crescem e 
investem. 
 
Segundo dados da Associação Brasileira da Indústria Têxtil (Abit), de janeiro a março deste 
ano houve queda de 7,12% na produção do setor em comparação com 2010, período em que 
a atividade industrial do país cresceu 4,58%. Aliado à diminuição do ritmo de produção, a 
balança comercial do setor apresentou um déficit de US$ 1,52 bilhão no acumulado dos quatro 
primeiros meses deste ano, 44,5% a mais do em 2010. Ainda segundo a Abit, as importações 
do período representaram US$ 1,98 bilhão, 33,1% acima do ano passado, enquanto as 
exportações cresceram apenas 5%, chegando a US$ 463 milhões.  
 
Como outras fabricantes do setor, a centenária Döhler, de têxteis para o lar, também sentiu os 
reflexos da queda nas exportações. Em 2009, depois de um lucro de cerca de R$ 6,6 milhões 
no ano anterior, sofreu uma forte queda no resultado, reduzindo para R$ 4,8 milhões. Mas já 
em 2010 a empresa deu uma guinada. No ano passado, praticamente triplicou o resultado, 
somando R$ 12,3 milhões de lucro no período. O ano também foi de crescimento nas vendas, 
que passaram para R$ 246,6 milhões, um aumento de cerca de 20% em relação a 2009. 
 
Segundo Carlos Alexandre Döhler, diretor comercial da empresa, o resultado foi o reflexo de 
uma política comercial agressiva e uma gestão industrial criativa. A empresa resolveu adotar o 
sistema de manufatura enxuta desde o fim de 2008 - o processo de produção cuja Toyota 
tornou notório e que prevê a redução de sete tipos de desperdício. Segundo Döhler, alguns 
resultados já são notados, mas a implantação do programa deve levar cerca de oito anos para 
ser concluído. 
 
Como estratégia comercial, a Döhler decidiu reposicionar o seu produto em relação ao 
consumidor brasileiro. Atenta ao movimento de aumento do poder de consumo das populações 
das classes C e B, a empresa retomou as atenções para o mercado nacional e reduziu os 
preços dos produtos para aproximá-los dessa faixa de consumo. Segundo o diretor comercial, 
o desafio foi manter a qualidade do produto e conseguir oferecer valores mais competitivos.  
 
Além disso, a fabricante tratou de se aproximar desse público com estratégias de marketing 
inovadoras. Com o "Momento Döhler", onde reúne cerca de mil consumidoras em diversas 
cidades do país para uma tarde de artesanato e troca de experiências. O evento já foi 
realizado em Belo Horizonte, Terezina, Palmas, Campo Grande e Ribeirão Preto e deve 
acontecer em Brasília em breve. Segundo o executivo, o objetivo é colocar a empresa em um 
contato mais direto com o consumidor final. 
 
Com as estratégias, a Döhler passou de um volume de fabricação de 600 toneladas, em 
janeiro de 2009, para 1.150 toneladas no começo deste ano. O aumento da produção já exige 
investimentos da companhia. Uma nova tinturaria, em Joinville, está em fase de 
terraplenagem e o projeto de uma nova tecelagem deve ser concluído em breve, adianta o 
diretor. 
 
Loja própria aproxima o cliente das marcas 
 
Além de investir em design e no fortalecimento das marcas, outra estratégia adotada pelas 
empresas têxteis foi a criação de canais de vendas próprios. Por meio franquias ou lojas 
próprias, as empresas do setor visualizam uma maneira de estreitar o relacionamento com o 
consumidor final e ampliar as margens sobre os produtos. 
 



Mais do que uma fabricante de itens de vestuário, a Marisol caminha para se tornar uma 
gestora de marcas com forte atuação no varejo. Hoje, cerca de 20% do faturamento da 
companhia vem das franquias e lojas próprias mantidas pela empresa. 
 
Segundo Giuliano Donini, presidente da companhia, os negócios com varejo fazem parte do 
último ciclo da empresa. Há 47 anos no mercado como fabricante de peças de vestuário, a 
Marisol atua há onze anos no varejo com lojas e franquias. 
 
Segundo balanço de 2010 da empresa, a Marisol contava com 174 lojas franqueadas Lilica & 
Tigor, nove lojas próprias One Store e 117 credenciadas, além de 13 lojas exclusivas Rosa Chá 
e 20 lojas Babysol - entre 14 franqueadas e seis próprias. No mercado brasileiro, a empresa 
atua ainda com três lojas piloto com a marca Pakalolo. De acordo com as previsões para 2011, 
estão planejadas dez novas lojas no Brasil, além de outras 12 franqueadas Babysol. Com um 
investimento de R$ 11,3 milhões, a companhia espera implantar novas lojas própria One Store 
este ano. 
 
O presidente estima que as vendas em canais próprios da marca poderão representar 50% do 
faturamento da companhia nos próximos anos. "Acreditamos e apostamos que o varejo se 
mistura com a marca. É difícil individualizar até que ponto vai o trabalho com o varejo e até 
que ponto vai o da marca. O varejo ajuda a construir a marca", defende o executivo. 
 
Para Sonia Hess, presidente da Dudalina, "varejar" - como ela chama o ofício de administrar 
lojas próprias - ainda está sendo um aprendizado. A empresa prevê chegar ao fim de 2011 
com 20 pontos de venda Dudalina Feminina, entre lojas próprias e franquias. "A empresa 
iniciou no varejo e agora está retornando para ele", lembra a executiva. Antes de se tornarem 
fabricantes de camisas, seu Duda e dona Adelina, o casal que deu início ao negócio, mantinha 
um comércio de secos e molhados em Luis Alves, no Vale do Itajaí catarinense. 
 
Até agora, já foram abertas três lojas voltadas para o público feminino, a mais recente delas 
em Curitiba. Com a marca Dudalina Concept, que reúne as demais marcas da empresa, a 
companhia mantém seis lojas no Brasil. 
 
Setor de vestuário tem cenário mais positivo 
 
No setor de vestuário, o cenário é mais positivo. Segundo a Abit, o segmento teve alta de 
produção de 9,62% de janeiro a março deste ano, contra o mesmo período do ano passado. 
Apesar do crescimento, as empresas do setor reclamam da competição com a informalidade e 
com os importados ilegalmente. 
 
A Dudalina tem 54 anos e chegou a ser a maior exportadora de camisas masculinas com 
tecidos planos do Brasil. Mas com as dificuldades de competitividade por conta do custo de 
produção no Brasil e do câmbio, a empresa decidiu investir na marca própria e reduzir a 
fabricação de peças para terceiros, o chamado "private label", para dedicar as atenções ao 
mercado interno.  
 
Segundo Sonia Hess, presidente da companhia, a empresa reforçou os investimentos em 
design das peças e fortalecimento da marca Dudalina, com uma linha de peças mais 
sofisticada, voltada para o mercado de homens de negócio. Além dessa linha, a empresa 
mantém as marcas Individual e Base, com peças de jeans wear voltadas para o público 
masculino. 
 
Depois de anos de expertise no mercado masculino, a Dudalina lançou uma linha de camisas 
femininas 
Depois de anos de expertise no mercado masculino, a Dudalina resolveu ampliar o mix e, há 
cerca de oito meses, lançou uma linha de camisas femininas. Com o sucesso das vendas, a 
empresa espera passar de R$ 170 milhões em faturamento, obtidos em 2009, para R$ 240 
milhões este ano. Até 2016, a meta da presidente é chegar ao R$ 1 bilhão em vendas. 
 



"Resolvemos usar a nossa expertise em camisaria para agregar valor a peças femininas", diz 
Sonia. Para dar conta do volume de pedidos, a companhia acaba de alugar um pavilhão em 
Blumenau para abrir espaço para as áreas de corte, engenharia e organização do show room 
da unidade original. Segundo a presidente, a previsão é de que a Dudalina invista R$ 12 
milhões em novas máquinas e equipamentos e expansão da capacidade produtiva ainda em 
2011.  
 
Para Sonia, o mundo da moda é rápido e em constante transformação, e a sobrevivência 
financeira das empresas do setor depende de conseguir se adaptar a este ritmo. "É preciso ter 
agilidade e rapidez para reagir às mudanças", defende. 
 
Hoje, a empresa mantém quatro fábricas - além de Blumenau, tem unidades em Luis Alves e 
Presidente Getúlio, em Santa Catarina, e uma em Terra Boa, no Paraná. A presidente diz que 
já há planos para uma expansão em Blumenau, com 5 mil metros quadrados de área 
construída, e uma nova fábrica em Presidente Getúlio. Hoje, a companhia conta com 1.535 
funcionários. 
 
Abrir mão das exportações em volume, onde não era possível ter controle sobre a marca, 
também foi uma estratégia adotada pela Marisol, de Jaraguá do Sul. Segundo Giuliano Donini, 
presidente da companhia que tem 47 anos, desde 2008 as vendas para o exterior têm sido 
pouco representativas no faturamento da companhia. Segundo o balanço de 2010, as 
exportações tiveram uma queda de 19,5% em relação a 2009, enquanto o faturamento no 
mercado interno cresceu 5,7% no período. A empresa encerrou o ano com R$ 406,7 milhões 
de receita operacional líquida, crescimento de cerca de 5% sobre o ano anterior. No primeiro 
trimestre deste ano, as vendas somaram R$ 84,77 milhões, aumento de 17,78% sobre o 
mesmo período de 2010. 
 
Hoje, segundo Donini, as vendas dos produtos da Marisol são feitos com canais de marcas 
próprias - a empresa mantém onze lojas no exterior com a bandeira Lilica Ripilica e Tigor T. 
Tigre - e em países em que eles consigam manter uma boa exposição da marca junto aos 
varejistas locais. 
 
"Não estamos mais abertos a todos os que querem nos comprar", diz. Segundo o empresário, 
muitas vezes a empresa investia para montar toda uma estrutura de vendas em um novo país 
e o faturamento era pouco representativo. "Não faz sentido mandar o produto para ser mais 
um. Essa estratégia não cria relevância nem para o varejista, nem para o consumidor final", 
explica.  
 
A Marisol ainda mantém negócios com países como Portugal, onde mantém 200 lojas 
multimarcas credenciadas, no Peru e na Bolívia, onde conseguiu montar uma boa distribuição, 
além de Espanha, México, Grécia e Líbano. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 30 maio 2011, Empresas, p. B9. 


