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EMPRESÁRIO JOSUÉ 
CHRISTIANO GOMES da 
Silva, presidente do 
grupo têxtil Coteminas, 
pode estabelecer neste 

ano um novo recorde no quesito corte 
de custos. Nos Estados Unidos, fechou 
uma de suas cinco fábricas e uma de
zena de prédios comerciais. Além dis
so, vendeu uma de suas marcas no 
país. Outra unidade americana, que 
produz tapetes sintéticos, deve ser 
vendida até o final do ano. No Brasil, o 
empresário fechou duas fábricas no 
Rio Grande do Norte e, segundo exe
cutivos próximos à empresa, está estu
dando parar também as unidades de 
Blumenau, em Santa Catarina, e de 
Montes Claros, em Minas Gerais. Um 
plano dessa magnitude, evidentemen
te, é resultado de uma situação um 
tanto dramática. Nos últimos cinco 
anos, a Coteminas diminuiu em 70% 
suas vendas anuais e perdeu dois ter
ços do valor de mercado. No período, 
teve lucro apenas em 2009 — de 39 
milhões de reais. Somados, os prejuí
zos de 2006 a 2011 superam 1,3 bilhão 
de reais. A sucessão de más notícias 
começou no momento em que a Cote
minas deu o passo mais ousado de sua 
história, ao comprar a Springs, então a 
maior fabricante de produtos de cama, 
mesa e banho dos Estados Unidos, em 
2006. Na época, o negócio foi saudado 
como exemplo do novo patamar das 
multinacionais brasileiras. Hoje, Go
mes da Silva corre para resolver os 
problemas criados pela aquisição antes 
que comprometam seriamente a em
presa fundada por seu pai, o ex-vice-
presidente José Alencar, em 1967. 

A investida da Coteminas nos Esta
dos Unidos, que criou a Springs Global, 
conseguiu reunir alguns dos motivos 
que levam ao fracasso de qualquer pro
jeto de internacionalização. A começar 
pelo momento em que o negócio foi 
feito. Gomes da Silva fez o maior inves
timento da história da Coteminas dois 
anos antes da maior crise econômica 
das últimas décadas — que ele, obvia
mente, não tinha como prever. Desde 
que a Coteminas investiu por lá, a pro
dução da indústria têxtil americana cai, 

em média, 3% ao ano. No varejo, as ven
das caem 2% a cada 12 meses. Multina
cionais brasileiras bem-sucedidas, co
mo BRF e Marcopolo, começaram com 
investimentos pequenos lá fora. Mas a 
Coteminas de largada comprou uma 
empresa que tinha duas vezes seu fa
turamento — 2,4 bilhões de dólares — e 
era líder no mercado americano. Para 
tornar o cenário um pouco mais com
plicado, a Springs não ia lá muito bem. 
Em 2005, um ano antes da venda para 
a Coteminas, havia fechado quatro fá
bricas. A Springs também tinha produ
tos demais. Especializada em cama, 
mesa e banho, a Coteminas teve de 
aprender a vender objetos de decora
ção para dormitórios e acessórios para 

bricas no exterior. Atualmente, a em
presa concentra a produção nos Estados 
Unidos e na Argentina, mas a importân
cia das unidades tem diminuído. As 
subsidiárias nos dois países respondem 
por 40% da produção — essa parcela 
chegou a 70% cinco anos atrás. O plano 
de construir uma nova fábrica na Ásia, 
em estudo desde 2006, foi engavetado. 
Gomes da Silva está usando a criativi
dade. Ele vem oferecendo a incorpora-
doras o terreno onde ficavam duas fá
bricas no Rio Grande do Norte. O obje
tivo é erguer prédios residenciais e um 
shopping center no lugar. No arranjo, a 
Coteminas não pretende investir um só 
real. Como entra com o terreno, acaba
ria sócia dos empreendimentos. 

banho, como porta-sabonetes. Antes 
que pudesse se adaptar à nova realida
de, a empresa sofreu com a quebra de 
alguns clientes importantes, como a 
rede varejista Linens 'n Things, que 
tinha 470 lojas nos Estados Unidos. 
Resultado: desde 2006, a empreitada 
americana fez a empresa acumular dí
vidas de 600 milhões de reais. "Não me 
arrependo de ter comprado a Springs. 
Afinal, não tinha como prever a crise'", 
diz Gomes da Silva. "Mas, se pudesse 
voltar atrás, não teria gasto tanto." 

Talvez seja natural que seu plano pa
ra recuperar a Coteminas tenha come
çado com a redução do número de fá-

A maior aposta de Gomes da Silva 
para evitar mais quedas nas vendas 
está no varejo. O ataque se dá em várias 
frentes. As redes de lojas M.Martan e 
Artex, voltadas para esse público, cres
cem em ritmo recorde: 30 unidades 
foram abertas em 2012, somando 250 
em todo o país. Neste ano, a Cotemi
nas relançou também a marca Casa 
Moysés, onde um jogo de lençóis po
de custar 1200 reais, com uma loja no 
shopping JK, em São Paulo. A meta é 
chegar a 680 lojas das três marcas até 
2016. A outra marca da Coteminas, a 
Santista, direcionada para as classes C 
e D, vai continuar a ser comercializada 
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em magazines e em lojas multimarcas. 
A grande inspiração é a catarinense 
Hering, que nos últimos anos renasceu 
graças a um investimento pesado no 
varejo. Com 255 lojas abertas desde 
2009. a Hering duplicou as vendas 
anuais e viu seu valor de mercado cres
cer cinco vezes. A Coteminas contra
tou inclusive a consultoria Bain&Com-
pany, a mesma que ajudou na expansão 
da Hering, para desenhar sua estraté
gia. O problema, aqui, é que, enquanto 
a Hering se beneficiou de uma estraté
gia inovadora, hoje não há novidade 
alguma em partir para o varejo. Em
presas como as paulistas Lupo, Hope 
e Alpargatas e a gaúcha Paquetá estão 
fazendo a mesma coisa. "A iniciativa é 
acertada, mas demorou para acontecer. 
O Brasil não tem nenhuma cadeia na
cional de cama, mesa e banho, e a em
presa poderia ter aproveitado a opor
tunidade antes", diz um executivo 
próximo da empresa. 

Tenha começado cedo ou tarde, o 
fato é que a facada nos custos e a mu
dança na estratégia começam a dar 
resultado. No primeiro semestre deste 
ano, a receita foi de 761 milhões de 
reais, um crescimento de 9,4% em re
lação ao mesmo período do ano passa
do. O prejuízo continua, mas caiu de 
147 milhões para 56 milhões de reais 
no período. A estimativa de analistas é 
que a receita empate com o volume de 
2011 e some 1,4 bilhão de reais neste 
ano. É uma empresa 70% menor do que 
a de cinco anos atrás. Mas, talvez por 
essa razão, o banco Raymond James 
espera que a Coteminas deixe de ter 
prejuízo até o fim do ano. 

PERFIL CENTRALIZADOR 
Para estancar de vez a sangria que levou 
a Coteminas a perder tanto dinheiro 
nos últimos anos, Gomes da Silva sabe 
que terá, ele também, de mudar. Há 16 
anos na presidência, ele centraliza todas 
as decisões importantes. Foi dele, por 
exemplo, o plano de chegar com pompa 
ao mercado americano. E também foi 
ele que cuidou pessoalmente do plano 
de retirada, negociando cada uma das 
unidades vendidas. O empresário tra
balha até 15 horas por dia. Há mais de 

dez anos esse estilo de gestão já era con
siderado anacrônico para uma empresa 
do porte da Coteminas. Mas, diante da 
experiência recente, Gomes da Silva 
decidiu começar a mexer na estrutura 
da empresa. No fim de 2011, o fundo de 
investimento Leblon Equities passou a 
representar os fundos de pensão Previ, 
Petros e Funcef no conselho de admi
nistração. Juntos, eles têm 13% das 
ações. O Leblon indicou dois dos nove 
conselheiros e está por trás da decisão 
de migrar para o Novo Mercado, seg
mento da Bovespa em que estão as em
presas com os melhores níveis de go
vernança. A mudança deve acontecer 
em 2013. O fundo também ajudou na 
contratação do executivo Levindo San
tos, com passagens pelos bancos HSBC 
e Morgan Stanley, como diretor finan
ceiro. A empresa contratou ainda exe
cutivos especializados no varejo, vindos 
da rede C&A, e montou um conselho 
específico para a área. Mas Gomes da 
Silva continua a concentrar os cargos 
de presidente do conselho da Springs 
Global e presidente da Coteminas. As
sim, se o plano para resgatar a empresa 
der certo, o mérito será dele. Se der er
rado, a culpa também. • 
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Text Box
Fonte: Exame, São Paulo, ano 46, n. 21, p. 80-82, 31 out. 2012.




