
Um grupo de bordadeiras de Nati-
vidade (a 360 quilômetros da cida-
de do Rio de Janeiro) viu em me-
nos de dois anos o trabalho artesa-
nal que antes era vendido apenas
para conhecidos, de maneira in-
formal, chegar a consumidores
do Japão, África do Sul e França.

Organizadas em uma cooperati-
va só de mulheres, as artesãs tive-
ram a ajuda do Instituto Camargo
Corrêa para transformar a ativida-
de informal em fonte de renda de
muitas famílias. Um grupo de fun-
cionários voluntários das obras
do Mineroduto Minas-Rio da An-
glo American, executadas pela Ca-
margo Corrêa, ensinou às borda-
deiras como aplicar no dia a dia te-
mas como gestão empresarial, ad-
ministração de estoque, divulga-
ção, desenvolvimento de produ-
tos e de novos mercados. Na pri-
meira fase do projeto, o instituto

fez um aporte de R$ 172,6 mil —
parte dos recursos foi usada para
capital de giro. Novos produtos
são lançados por bordadeiras a
cada dois meses

As mudanças no dia a dia das
bordadeiras de Natividade, cida-
de com pouco mais de 15 mil habi-

tantes, surgiram rapidamente.
Além de participar de feiras na-
cionais de artesanato e dissemi-
nar a produção pelo Brasil, o gru-
po tem avançado por meio de ex-
portações. Uma das mais impor-
tantes ocorreu em janeiro, quan-
do a empresa vendeu parte da

produção à Le Bon Marché, em
Paris, depois de uma intermedia-
ção feita pela Solidarium.Net, si-
te brasileiro de empreendedoris-
mo. Mais recentemente, a coope-
rativa assinou outros dois contra-
tos de exportação: Gift Fair, dos
Estados Unidos, e a francesa Mai-
son & Objet. Os embarques de-
vem ser feitos no fim deste mês.

A cooperativa contará com o
apoio do Instituto Camargo Cor-
rêa por mais dois anos. Agora a
parceria entra em uma nova fase,
da qual também fará parte o Ban-
co Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social (BNDES). Jun-
tos, eles farão um aporte de R$
537 mil (cada um entra com 50%
desse valor). A prefeitura de Nati-
vidade terá de oferecer como con-
trapartida um total de R$ 103
mil. O dinheiro será empregado
na compra de equipamentos, re-
forma da sede própria, capital de
giro e comercialização.

Jair Resende, do Instituto Ca-
margo Corrêa, explica que a or-
ganização costuma procurar
projetos nas regiões onde execu-
ta obras. Para a seleção das bor-

dadeiras de Natividade, foi fun-
damental, segundo ele, o espíri-
to empreendedor das líderes co-
munitárias. “Além disso, con-
tou o fato delas oferecerem pro-
dutos com diferencial em rela-
ção ao que se vê no mercado e a
forma democrática como to-
mam as decisões”,diz. Ele exem-
plifica: “Elas próprias percebe-
ram que precisavam ter a opção
de pagamento com cartão de
crédito quando participavam
de feiras fora da cidade e corre-
ram atrás por conta própria.”

Vânia Cristina Mendonça é
uma das líderes da cooperativa.
Ela conta que no passado mui-
tas mulheres desistiram porque
a renda era muito baixa. Em al-
guns casos, não havia lucro. Na
média, ganhavam por volta de
R$ 120 por mês. Hoje o lucro gi-
ra em torno de R$ 500 e algu-
mas cooperadas chegam a rece-
ber um salário mínimo pela pro-
dução, toda executada em casa.

Antes do início da profissio-
nalização da cooperativa, havia
24 mulheres no grupo. Hoje são
64 participantes. ■

AVIAÇÃO

American Airlines quer tempo para plano

Cooperativa de bordadeiras exporta para os EUA

Focada no novo tipo de cliente,
com o avanço da classe média, a
Riachuelo está intensificando a
abertura de lojas menores, se
preocupando com o novo públi-
co exigente. As novas lojas são
segmentadas e especializadas,
como, por exemplo, voltadas pa-
ra o segmento feminino.

Em outubro do ano passado, a
varejista inaugurou sua primeira
loja conceito no shopping West
Plaza, a Riachuelo Mulher, em
ambiente de 655 m² que remete a
um closet. A varejista considera
que o público feminino é mais
rentável e atraente, por ser foca-
do em produtos campeões de ven-
da, como vestuário, calçado, lin-
gerie e acessórios. “Ainda neste
ano, a maioria das aberturas das

lojas será de tamanho tradicional,
mas a partir de 2014 a presença
de lojas menores será menor”,
destaca Túlio Queiroz, CFO da
Riachuelo. A empresa planeja nos
próximos quatro anos inaugurar
40 lojas por ano.

Flávio Rocha, CEO da varejis-
ta, evidencia o fato de a empresa
ter registrado expansão recorde
em 2012, ultrapassando os 400
mil m² de área de vendas. “Este
resultado foi excelente e vamos
repetir esta façanha em quatro
anos”, diz o CEO.

O público feminino continua
sendo o foco principal da Riachue-
lo. Para isso, Queiroz afirma que
as parcerias com estilistas reno-
madas continuarão acontecendo.
“O principal objetivo é mostrar
que nossa marca tem moda e não
apenas preço baixo. A ideia é apre-
sentar o estilista ao cliente, que

ainda não é tão familiarizado. O
consumidor deixa de ser consumi-
dor de roupa e passa a ser consu-
midor de moda”, pontua.

Todo o otimismo empresarial
é barrado pelo mercado. De
acordo com os analistas Carlos
Constantini e Pedro Luz Maia,
do Itaú BBA, a baixa venda no
conceito de mesmas lojas preo-
cupa. Enquanto a Riachuelo
apresentou avanço de 3,5%, a
Renner teve alta de 12,4% e a
Marisa, acréscimo de 14,1%.

“A ausência de resultados con-
sistentes nos leva a acreditar que o
crescimento dos retornos pode le-
var mais tempo do que o esperado
para compensar o investido”, afir-
mam os analistas. Desta forma,
eles reiteram a recomendação no
preço das ações em linha com o
mercado, com o valor justo para o
final de 2013 de R$ 129,1. ■

Projeto fluminense tem
entre seus clientes a Maison
& Objet e a Le Bon March

A controladora da American Airlines, a AMR, que planeja

a fusão com a US Airways, pediu à justiça mais uma extensão do

período para arquivar um plano de saída da concordata. A empresa

aérea e seu comitê de credores sem garantias pediram à Corte

de Falências dos Estados Unidos para ampliar o tempo durante

o qual os credores não podem buscar seus próprios planos de

reestruturação para a empresa, para até 29 de maio. Reuters
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