
A Vicunha consegue blindar-se de crises ao inovar permanentemente 
seus produtos e processos, o que garante a liderança em seu segmento 

por Beatrice Gonçalves 
taeatrice@empreendedor.com.br 

Há 45 anos no mercado, a Vicunha 
Têxtil já enfrentou os altos e baixos da 
economia, as crises do setor têxtil e a su-
bida do dólar, mas nem por isso perdeu 
o posto de líder nacional na produção e 
exportação de fios, brins e índigos, teci-
dos utilizados para a confecção do jeans. 
Considerada uma referência para marcas 
de roupas nacionais e do exterior, a Vicu-
nha tem conseguido fazer o que poucas 
empresas fazem. A cada ano reinventa o 
jeans, ao combinar fios diferenciados, 
utilizar novos processos de tingimento e 
lavanderia que fazem com que o índigo e 
o brim tenham até aspecto de couro. Ino-
vações que têm feito com que a Vicunha 
agregue valor aos tecidos que produz. En-
tre seus clientes estão marcas como MOB, 
Glória Coelho, Cavalera e Calvin Klein. 

Uma das mais recentes criações da 
empresa são os artigos Lys e Lille, ma-
teriais feitos de linho para serem utili-
zados em peças de jeans para o verão. 
Os tecidos trazem mais leveza ao índigo 
tradicional e por isso são indicados para 
a confecção de camisas, vestidos e ber-
mudas. Além de deixarem a peça mais 
refinada, os materiais são confortáveis, 
o que permite que o usuário esteja na 
moda e use jeans mesmo na época mais 
quente do ano. 

Outra aposta da marca é a sarja 
com elastano que deixa o jeans muito 
parecido com o couro. A linha Vintage 
Leather do tecido tem o aspecto enve-
lhecido do couro e é vendida nas cores 
vermelho, verde e laranja. O material é 
leve e permite que mesmo no verão os 
estilistas possam trabalhar com a tex-
tura do couro em roupas como saias e 
vestidos. "Nossa proposta para o verão 

2013 é reinventar o visual jeanswear 
com elementos versáteis que se diferen-
ciam pelo conforto e pelas cores", avalia 
Anna Maria Kuntz, diretora comercial da 
Vicunha Têxtil. 

Todos os tecidos fabricados pela em-
presa ficam expostos no showroom da 
fábrica. O lugar também funciona como 
um espaço de pesquisa da Vicunha e 
onde estilistas e profissionais do setor 
recebem atendimento personalizado e 
consultoria em processos de lavanderia 
e acabamento. A empresa tem ainda um 
site (www.preview.com.br) que funciona 
como um grande canal de comunicação 
com seus clientes. Na página é possível 
ter informações sobre os produtos da Vi-
cunha e ficar mais informado sobre ten-
dências em tecidos e confecções. 

Além do intenso trabalho de pesqui-
sa e divulgação de seus tecidos, a marca 
é uma das que mais investe no patro-
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cínio de eventos de moda no País. 

A Vicunha é uma das apoiadoras do 

concurso Moda Inclusiva, promovido 

pela Secretaria de Estado dos Direi-

tos da Pessoa com Deficiência de São 

Paulo, que premia os melhores looks 

desenhados por jovens estilistas para 

pessoas com deficiência, e do Concur-

so Sinditêxtil de Costura, Modelagem e 

Design. A diretora comercial da Vicunha 

explica que a relação direta com os esti-

listas ajuda a nortear o trabalho da em-

presa porque faz com que a organização 

entenda melhor as necessidades do 

mercado. "Sempre atenta às novidades 

do segmento, a empresa apoia diversos 

estilistas em eventos de moda. Nossa 

proposta é sempre buscar parcerias 

com empresas do mercado fashion e 

marcas formadoras de opinião." 

Anna Maria considera que no se-

tor têxtil mais do que acompanhar 

as mudanças é preciso se antecipar a 

elas, principalmente em um cenário 

onde os tecidos importados têm ga-

nho cada vez mais espaço. Ela avalia 

que para se destacar é preciso ter 

venda dos produtos. "O consumidor 

está cada vez mais exigente e bem in-

formado, só compra quando o produto 

realmente o encanta." 

Se a meta é encantar os clientes, 

as vendas dos tecidos da Vicunha mos-

tram que a empresa consegue fazer isso 

muito bem. A companhia representa 

hoje 40% da produção nacional de ín-

digos no Brasil, tem unidades no Ceará 

e Rio Grande do Norte, além de fábricas 

no Equador e na Argentina e escritó-

rios na Europa. Mesmo sendo líder de 

seu segmento, a proposta da empresa 

é expandir ainda mais sua atuação nos 

próximos anos. Estão previstos investi-

mentos de cerca de R$ 400 milhões até 

2014 para modernização das fábricas, 

sendo que deste total R$ 90 milhões 

serão gastos só com a renovação do 

maquinário. Além disso, a Vicunha tem 

interesse em abrir uma indústria para o 

beneficiamento e produção de tecidos 

em Mato Grosso. 

A diretora comercial da Vicunha expli-

diferenciais de mercado tanto na 

produção e divulgação quanto na 
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ca que a empresa tem registrado bons re-

sultados nos últimos dois anos. Em 2010, 

a empresa teve lucro líquido de R$ 70 mi-

lhões, uma melhora bastante significativa 

em comparação a 2009, quando a compa-

nhia teve prejuízos de R$ 5 milhões. "O 

caminho para continuarmos crescendo 

é investir mais em tecnologia, na relação 

com as empresas e com os profissionais 

do setor e na constante profissionalização 

dos nossos colaboradores." 

Projetos sociais 

Além de se destacar no ramo têxtil, a 

Vicunha é referência no setor industrial 

pelos projetos sociais e ambientais que 

realiza. A empresa oferece, em parceria 

com a Fundação Projeto Pescar, cursos 

de capacitação em manutenção mecânica 

industrial para jovens em situação de vul-

nerabilidade social em Maracanaú (CE). 

Em sete anos de trabalho, mais de 100 

jovens foram formados no curso, sendo 

que 80% deles já estão inseridos no mer-

bientais, a Vicunha também desenvol-

veu um programa ambiental pioneiro 

no setor têxtil. Para aquecer as caldeiras 

da fábrica no Ceará ela utiliza mais de 2 

mil toneladas de resíduos de castanha 

de caju e de cascas de amêndoa, produ-

tos que eram descartados por empresas 

de beneficiamento dos alimentos. Esta 

iniciativa que fez com que a Vicunha 

reduzisse pela metade o consumo de 

combustível fóssil nas fábricas. 

Além do uso da castanha, a empresa 

realizou uma série de mudanças em seu 

parque fabril para reduzir o consumo de 

energia elétrica. Foram instaladas telhas 

translúcidas nos galpões e feito um traba-

lho para otimizar as vazões de ar e água 

das centrais de refrigeração, o que fez com 

que a Vicunha conseguisse registrar uma 

economia de 7.279 MWh/ano. 

Para Anna, mais do 
que acompanhar as 
mudanças é preciso 
se antecipar a elas 

cado de trabalho, muitos inclusive foram , 

contratados pela companhia. 

A iniciativa fez com que a Vicunha 

fosse eleita em 2009 a melhor empresa 

para se estagiar no Brasil pelo Centro 

de Integração Empresa-Escola (Ciee), 

órgão não-governamental que trabalha 

para a inserção de jovens no mercado 

de trabalho. O levantamento foi feito 

pelo Ibope e selecionou entre as maio-

res empresas do Brasil as 50 que ofere-

cem os melhores programas de estágio. 

A Vicunha se destacou pelo alto índice 

de contratação dos jovens que fazem es-

tágio na empresa. 

Atenta à necessidade de rever seus 

processos e de reduzir os danos am-
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Text Box
Fonte: Empreendedor, Florianópolis, ano 18, n. 208, p. 30-32, fev 2012.




