
Com a vinda de novas tecno-
logias de tecidos e equipamen-
tos, os fabricantes de roupas
íntimas tiveram de diversifi-
car seus produtos e oferecer
mais opções para diversas oca-
siões e suprir a alta demanda
dos novos consumidores. Nes-
te sentido, a DeMillus, uma
das maiores fabricantes de
roupas íntimas do país, foca
em novas tecnologias e design
para crescer, embora menos
em comparação à média dos
anos anteriores.

Mesmo com os investimen-
tos de R$ 30 milhões em máqui-
nas e mais 600 novos postos de
trabalho, a previsão para 2011
não é das melhores, em compa-
ração aos três últimos anos.
“Em 2010, faturamos R$ 425
milhões, quando tivemos um
crescimento de 30%. Em 2009,
foram 19,2%, e 18,2% em 2008.
Para este ano, eu custo a acre-
ditar que cresceremos 10%,
por conta da restrição ao crédi-
to e o aumento da inadimplên-
cia”, afirma Abdalla Haddad,
presidente da DeMillus.

De acordo com o executivo,
as previsões voltam a aumen-
tar em 2012, já que 2011 está
sendo um ano de ajustes no
mercado nacional, a exemplo
das medidas do plano anuncia-
do pelo governo, que incenti-
va o aumento das exportações.
“Até três anos atrás, chegáva-
mos a exportar 7% da nossa
produção. Atualmente expor-
tamos apenas 2%. Eu fornecia
para uma grande varejista dos
EUA e tive de encerrar a ativi-
dade porque ficou desfavorá-
vel com a alta do real”, diz.

Outro fator negativo, segun-
do Haddad, é que com o aque-
cimento da economia, existe
uma dificuldade na busca pela
mão de obra. “Essa nova gera-
ção só quer saber de ficar na
frente do computador, para
elas é mais glamouroso. Este é
um gargalo que a indústria têx-
til está enfrentando nos últi-
mos anos”, afirma.

Novo consumidor
Não foram apenas os profissio-
nais do segmento que mudaram
nos últimos anos. De acordo
com pesquisa do Instituto de Es-
tudos e Marketing Industrial (IE-
MI), o comportamento do con-
sumidor de moda íntima hoje
também é diferente dos últimos
anos, quando a lingerie era ape-
nas uma roupa básica. Com as
novas tecnologias, a exemplo
de barbatanas (para prender o
sutiã), rendas antialérgicas, al-
ças transparentes, bojos e teci-
dos inteligentes, que modelam
o corpo, além das opções para a
prática de esportes, sensuais,
entre outras, o consumidor pas-
sou a dar mais atenção para este
item de vestuário.

“A inovação e a tecnologia ex-
tratificaram o mercado de moda
íntima, e como hoje todos que-
rem estar antenados com a mo-
da, o consumo de lingerie au-
mentou”, afirma Marcelo Villin
Prado, sócio diretor.

Segundo Prado, as marcas
são responsáveis por 86% da
motivação da compra. “O con-
sumidor tem uma relação de fi-
delidade com a empresa de lin-
gerie. Isso porque quando a mar-
ca sabe se posicionar bem, em
vários pontos de venda, ela con-
segue crescer”, diz.

Com 150 mil revendedoras
no Brasil, Abdalla Haddad com-
prova a tese. “O porta a porta é
o mais forte, responsável por
80% das vendas”, afirma o pre-
sidente da DeMillus, cuja pro-
dução atinge 3,8 milhões de pe-
ças por ano.

A pesquisa do IEMI mostra,
ainda, que entre os motivos
abordados, a imagem de confor-
to e praticidade supera todos os
demais aspectos para ambos os
sexos. Em relação à roupa ínti-
ma feminina, os consumidores
exigem primeiro o conforto
(38,3%) e praticidade (básico
14,6%) para suas ações do coti-
diano. Ao mesmo tempo, estas
peças não se destinam apenas a
proteger a intimidade do corpo
e também precisam ser sensuais
(13,9%) e românticas (6,8%)
em algumas ocasiões. ■

VAREJO

B2W mira recuperaçãono segundo
semestre com vendasmais elevadas

Reprodução

R$ 425 mi
foi o faturamento da
DeMillus em 2010.

10%
é a previsão de crescimento
para 2011, porcentual baixo com
relação aos anos anteriores.

2%
é o que representam as
exportações da empresa.

LINGERIEEMNÚMEROS

DeMillus reforça linha de
produção para crescer 10%

Após encerrar o primeiro semestre com prejuízo de R$ 22,5 milhões,
a B2W espera voltar ao lucro na segunda metade do ano, depois de três
trimestres de resultados negativos. A dona dos sites Americanas.com,
Submarino e Shoptime prevê um crescimento de vendas de dois dígitos
até o final de 2011, afirmou que o diretor de relações com investidores
da companhia, François Bloquiau, em teleconferência.

EMPRESAS

Fabricante aporta R$ 30 milhões em máquinas e irá abrir 600 novos postos de trabalho;
previsão de crescimento para 2011 é baixa em comparação aos três últimos anos

O comportamento
do consumidor
de moda íntima
atualmente é
diferente dos últimos
anos. As marcas
são responsáveis por
86% da motivação
da compra. Na
DeMillus, o porta
a porta representa
80% das vendas

Thais Moreira
tmoreira@brasileconomico.com.br
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O mercado brasileiro de roupa ín-
tima cresce 20% ao ano, fato que
não é espantoso. A novidade é
que as cuecas estão cada vez me-
nos básicas. Os modelos de algo-
dão que vinham normalmente
em pacotes fechados com três,
quatro ou seis opções estão per-
dendo a vez. Hoje, com a tecnolo-
gia, novas matérias-primas e o
apelo da moda, os consumidores
prestam cada vez mais atenção no
assunto. A pesquisa realizada pe-
lo Instituto de Estudos de Mar-
keting Industrial sobre o perfil
do consumidor de roupas ínti-
mas mostra que os homens,
além de se interessarem mais,
compram mais.

A reação da indústria de rou-
pas íntimas de disponibilizar di-
versas opções para o público
masculino faz com que o consu-
midor, cada vez mais informa-
do, observe mais o estilo de rou-
pa, mas é claro que as mulheres
ainda lideram o percentual de
compras de cuecas. De acordo
com Marcelo Villin Prado, sócio
do IEMI, o homem compra com
menos frequência, mas gasta
mais. “É uma diferença de 10%
em termos de valor”, diz. De
acordo com Prado, a quantida-
de de peças que a mulher com-
pra ainda é três vezes maior em
relação ao público masculino.

Abdalla Haddad, presidente da
DeMillus, está satisfeiro com o
crescimento da clientela masculi-
na da marca batizada de Zeus.
“Lançamos a marca há apenas
dois anos, disponibilizamos re-
centemente no catálogo, e a linha
já tem representatividade”, afir-
ma. Para o executivo, o homem

passou a se preocupar mais com a
roupa íntima. “A cueca agora é
usada até mesmo como roupa ex-
terna, para aparecer”, afirma.

Modelos mais arrojados, elásti-
cos mais largos, novas tecnologias
e tecidos, inclusive de fibra de
bambu. É neste foco que a Zorba,
marca da Interbrand Brasil, uma
das líderes no mercado de cuecas,
investe para crescer 17% este ano.

“Há quatro anos, as mulheres
representavam 90% dos nossos
clientes e os homens, 10%. Hoje,
este percentual está em 75% de
mulheres e o restante homens”,
afirma Rosana Lourenço, geren-
te de marketing da empresa. “De
2009 para 2010, crescemos 10%.
Queremos manter a liderança e
crescer mais que o mercado. Re-
paginamos os modelos antigos e
mudamos o nosso modelo de ne-
gócios como estratégia para ser-
mos mais competitivos”, diz.

De acordo com a executiva, a
Zorba mudou o modelo de negó-
cios em 2008, e agora tem sua
produção 100% terceirizada, o
que trouxe benefícios para a em-
presa, que cresceu 7% no pri-
meiro semestre deste ano. ■

Divulgação

Rosana
Lourenço
Gerente de
marketing da
Interbrands

RESULTADO

Lojas Americanas tem lucro dentro
do esperado no segundo trimestre

TELECOMUNICAÇÕES

Telecom Italia apresenta prejuízo de
¤ 2 bi e mantém metas de crescimento

“Há quatro anos, as mulheres
representavam 90% dos
nossos clientes e os homens,
10%. Hoje, este percentual
está em 75% de mulheres
e o restante de homens”

Riccardo De Luca/Bloomberg

Patricia Santos

A Lojas Americanas atendeu às expectativas do mercado com o lucro
líquido de R$ 43,4 milhões para o trimestre, praticamente estável
em relação ao ganho do mesmo período do ano passado. Analistas
ouvidos pela Reuters projetaram lucro de R$ 43 milhões no período.
Já a geração de caixa operacional, medida pelo Ebitda, alcançou
R$ 300 milhões, sendo que o mercado projetava R$ 288,5 milhões.

DeMillus lançou amarcamasculina
Zeus, há dois anos, e a Zorba, da
Interbrands, quer aumentar seu
faturamento em 17% este ano

A Telecom Italia que no Brasil controla a TIM, teve prejuízo de ¤ 2,01
bilhões no primeiro semestre. As receitas cresceram 10%, para ¤ 14,54
bilhões, acima do esperado por analistas, impulsionadas por operações
na América Latina. A manutenção das expectativas tirou o foco dos
investidores do prejuízo sofrido. A empresa afirmou que o resultado
não terá impacto em planos de dividendos ou de corte de dívida.

Ala masculina
também aumenta

AbdallaHaddad,
presidentedaDeMillus:
mãodeobraestá difícil
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 8 ago. 2011, Primeiro Caderno, p. 25-26.
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