
A indústria brasileira de vestuário
está definitivamente em maus len-
çóis. Os altos custos de produção
e a forte competitividade de pro-
dutos chineses estão comprome-
tendo o desempenho do setor. Da-
dos do IBGE apontam que até
maio, o setor teve queda de 10,6%
na produção, em comparação ao
mesmo período de 2011. No semes-
tre, a produção caiu 13,1%.

Diante desse cenário nebuloso,
no final de agosto, o setor entrou
com o pedido de salvaguarda jun-
to ao Ministério de Desenvolvi-
mento, Indústria e Comércio Exte-
rior (Mdic). O documento solicita
o bloqueio da entrada de 60 produ-
tos de vestuário, que representam
82% de produtos de confecção im-
portados. “Ainda não temos previ-
são de quando o assunto será ava-
liado pelo governo”, explica Ag-
naldo Diniz Filho, presidente da
Associação Brasileira da Indústria
Têxtil e de Vestuário (Abit).

Segundo dados da entidade, as
importações de vestuários chine-
ses cresceram 42% entre o ano

passado e o primeiro semestre do
ano. “Cada vez que um produto
importado é adquirido, o impac-
to é sentido em todos os setores
da cadeia, até nos produtores de
algodão”, explica Diniz. “Isso
tem reflexos na geração de em-
prego e renda”, diz.

Apesar do momento complica-
do, Diniz explica que o câmbio fa-
vorável ao real e a desoneração da
folha de pagamento deram um res-
piro ao setor, mas o suficiente. Pa-
ra ele, a indústria brasileira precisa
de melhores condições para voltar
a crescer. “O custo de energia no
Brasil ainda é quatro vezes mais ca-
ro do que na China”, diz. ■

Com a demanda cada vez mais
enfraquecida dos grandes consu-
midores de têxteis mundo afora
— caso dos países da Europa e
EUA —, as confecções asiáticas
encontraram no Brasil uma al-
ternativa para direcionamento
de produto. Dessa forma, as in-
dústrias brasileiras do segmen-
to buscam alternativas para
manter seu espaço enquanto es-
peram por respostas no plano
macroeconômico (ver matéria
abaixo). Uma delas é aumentar
o lançamento de coleções, caso
da marca de lingeries Darling,
com sede na capital paulista.
“No ano passado lançamos seis
coleções. Em 2012, foram oito e
mais vinte produtos avulsos. E
o investimento nisso é alto, o
custo subiu 20%”, disse Ronald
Masijah, um dos donos da con-
fecção e também presidente do
Sindivestuário, entidade que re-
presenta confecções.

Para o empresário, é uma for-

ma de gerar estímulo. “Mulhe-
res compram muito por impul-
so e por isso estamos apostando
em novidades constantes. O vo-
lume de importados cresceu
bastante dentro das multimar-
cas, onde vendemos nossos pro-
dutos”, afirma.

Por causa do maior movimen-
to estrangeiro, que chegam
mais baratos às vitrines, a de-
manda e, consequentemente, a
produção física das confecções
brasileiras caiu 13% no primei-
ro semestre do ano, segundo da-
dos do Sindivestuário. Por ora,
Masijah diz que não está demi-
tindo. “Mais de 50% dos meus
funcionários já podem se apo-
sentar e muitos fizeram essa op-
ção em 2012”. No entanto, há
outra movimentação que tem
preocupado os fabricantes, diz
ele: os varejos multimarcas es-
tão postergando as encomendas
para o fim de ano. Se esse movi-
mento deveria ter começado
em agosto, até agora não ocor-
reu. “Ou estão se abastecendo
de produto importado ou os es-

toques estão em baixo nível”.
A empresa vende para multi-

marcas e em lojas Darling — no-
ve delas próprias e quatro fran-
queadas. A disputa cada vez
mais acirrada por espaço nas
multimarcas levará a compa-
nhia a agilizar as apostas em lo-
jas de sua marca. Dessa forma,
mais duas unidades serão aber-
tas até dezembro e para o próxi-
mo ano a ideia inicial é inaugu-
rar uma dezena delas.

As estratégias para driblar o
cenário, já velho conhecido,
ocorrem num momento em que
o setor acaba de levar ao gover-
no um pedido de salvaguardas
(quando um país utiliza um me-
canismo de proteção contra im-
portação de um ou mais produ-
tos). A participação dos impor-
tados no mercado doméstico
cresceu 175% entre 2007 e 2011,
segundo o Sindivestuário. “É
preciso que o governo desonere
a cadeia produtiva. Não se trata
de impedir importações, mas
de tornar a indústria brasileira
competitiva”, reforça. ■
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A Restoque Comércio e Confecções de Roupas anunciou a inauguração
de uma loja própria Le Lis Blanc na região Sudeste. Em 2012,
a Restoque inaugurou 17 lojas próprias Noir, Le Lis, 16 lojas próprias
John John, nove lojas próprias Bo.Bô, oito lojas próprias Le Lis
e três lojas próprias Le Lis Blanc Beauté. No ano, a área de vendas
da companhia expandiu 35%, para 36,8 mil metros quadrados.

EMPRESAS

Estratégia é alternativa para competir com estrangeiros,
que direcionam produto para o Brasil com a crise na Europa

Masijah: “Custosubiu20%como investimentoemcoleções”

Diniz,daAbit: custodaenergiaparaa indústriaaindaéumdesafio

26 Brasil Econômico Segunda-feira, 3 de setembro, 2012

A utiliz
açã

o deste
 artig

o é excl
usiv

a para fin
s e

duca
cio

nais.

Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 3 set.  2012, Primeiro Caderno, p. 26.




