
Tecnologia da moda bem explicada 
A indústria têxtil e de confecções e os lojistas do ramo procuram formas de mostrar ao consumidor os benefícios de peças fabricadas com tecidos "inteligentes" 

Leve recuo 
do varejo 
em maio 

Rejane Aguiar 

m dos caminhos pa-
ra a indústria têxtil 

fé brasileira resistir à 
concorrência dos 

importados e crescer nos pró-
ximos anos, dizem represen-
tantes do setor, é a inovação. 
Na 10ª edição do Salão Moda 
Brasil, que reuniu nesta sema-
na em São Paulo fabricantes 
de meias, roupas íntimas, de 
banho e de ginástica, inova-
ção não faltou. Foram mostra-
dos ali tecidos "inteligentes", 
que prometem desde disfar-
çarcelulite até oferecer prote-
ção solar. É praticamente con-
senso, no entanto, que essa 
estratégia de desenvolvimen-
to tecnológico só fará o merca-
do avançar se os fabricantes 
conseguirem mostrar de ma-
neira adequada seus produtos 
para os consumidores-ou se-
ja, a chave está no varejo. 

De fato, é um grande desa-
fio para a indústria têxtil e de 
confecções e para os lojistas 
convencer o consumidor de 
que uma peça de roupa apa-
rentemente comum é capaz 
de impedir a proliferação de 
bactérias e o mau cheiro - e, 
sobretudo, fazê-lo pagar mais 
por isso. "A comunicação é 
fundamental na indústria têx-
til. A decisão de compra do 
consumidortem que iralém 
do toque, do tato, e cabe à ca-
deia têxtil mostrar-lhe os be-
nefícios das novas tecnolo-
gias. E isso só se faz com ferra-
mentas interativas", afirma a 
diretora de Marketing da Rho-
dia Fibras, Elizabeth Haidar. 

A Rhodia, multinacional de 
origem francesa que está há 
quase cem anos no Brasil e 
atualmente pertence ao gru-
po químico belga Solvay, pro-
duz fibras têxteis sintéticas 
vendidas para a indústria na-
cional e também exportadas. 
No Brasil, o grupo tem cinco 
unidades industriais no Esta-
do de São Paulo, e um centro 
de pesquisa edesenvolvimen-
to, em Paulínia, no interior 
paulista. 

Segundo Elizabeth, exata-
mente porestar na base da ca-
deia têxtil nacional, a Rhodia 
assume o papel de propaga-
dora das novas tecnologias-o 
quefaz há décadas. É uma das 
principais patrocinadoras do 
Salão Moda Brasil, formado 
por centenas de seus clientes 
-diretos (indústrias de tecidos 
como Rosset e Affiniti Berlan) 
e indiretos (confecções que 
usam seus tecidos). 

Ferramenta interativa - Para 
aediçãodesteanodosalão,de 
olho na forma como as novida-
des podem chegar à ponta fi-

nal de consumo, a Rhodia 
montou em seu estande o que 
chamou de "espelhos vir-
tuais". Os equipamentos têm 
um programa de reconheci-
mento de imagem (semelhan-
tes aos de videogames) que 
permite ao visitante interagir 
comas tecnologiasdosfios es-
peciais. Ao "tocar" remota-
mente uma tela do tamanho 
real de uma pessoa, o visitan-
te escolhe uma simulação de 
proteção solar do fio - vendo 

uma imagem sua com um 
guarda-chuva na mão refleti-
da no painel espelhado. 

A idéia, diz Elizabeth, é de-
senvolver junto com o varejo, 
ferramentas como essa, para 
instalá-las nas lojas no futuro. 
Pois é no ponto de venda que a 
maior parte das pessoas deci-
de a compra de roupas. 

Uma das funções da Rhodia 
na sua relação com as empre-
sas que produzem tecidos e 
roupas no Brasil, na avaliação 

da executiva, é antecipar ten-
dências para fortalecer toda a 
cadeia têxtil nacional - cujo 
crescimento significa sua pró-
pria expansão no País. "É por 
isso que todos os anos traze-
mos novidades, como a do es-
pelho interativo, para o Salão 
Moda Brasil. Há alguns anos, 
por exemplo, fizemos um tra-
balho na feira especialmente 
para mostraraos nossos clien-
tes a necessidade de reforça-
rem as vendas pela internet." 

Apresentar novidades a in-
dústr ias e consumidores, 
aliás, já faz parte do DNA da 
operação da Rhodia no Brasil. 
No final dos anos 1920, a em-
presa trouxe a um Brasil habi-
tuado apenas ao vestuário de 
algodão uma grande inova-
ção: a fibra artificial (feita com 
matéria-prima natural trans-
formada). Um pouco mais tar-
de, na década de 1950, come-
çou a trabalharcom fibras têx-
teis sintéticas, criadas em la-
boratório (vêm dessa época a 
poliamida, antigamente co-
nhecida como nylon, e o po-
liéster). Além de inovar, a em-
presa precisava romper a re-
sistência e o desconhecimen-
to tanto da indústria quanto 
dos consumidores e começou 
a montar projetos de marke-
ting para promover os produ-
tos, seus benefícios e funcio-
nalidades - algo pouco habi-
tual naquela época. 

Tecnologia exportada - Um 
dos caminhos encontrados foi 
fechar parcerias com estilis-
tas, para que criassem cole-
ções inteiras utilizando as 
mais novas fibras da Rhodia e 
montar desfiles grandiosos. 
Agregadas a uma moda atual 
e visível, as tecnologias das fi-
bras ficavam, assim, mais co-
nhecidas. Esse tipo de expe-
riência gerou a Casa Rhodia, 
nos anos 1980, instalada na 
Avenida Brasil, em São Paulo, 
onde a empresa promovia 
eventos com clientes, desfi-
les, cursos e discussões sobre 
os rumos do mercado têxtil 
com especialistas brasileiros 
e estrangeiros. A casa foi fe-
chada e, a partir da década de 
1990, outros canais promo-
viam as fibras, enquanto as 
pesquisas levavam a tecnolo-
gias como a da microfibra, in-
troduzida em 1992. 

No fim dos anos 1990 che-
garam ao País os primeiros 
fios chamados "inteligentes". 
Hoje, a Rhodia trabalha com o 
emana, tecnologia totalmen-
te desenvolvida no Brasil e já 
exportada. Segundo a empre-
sa, o emana estimula a micro-
circulação sanguínea (au-
mentando a elasticidade da 
pele) e é usado em peças que 
ajudam a atenuar celulite e a 
reduzirfadiga muscular. Aem-
presa também combina o 
emana com a tecnologia bio-
tech, que impede que bacté-
rias entrem em contato com o 
suor,ecomofioUVprotection, 
que garante proteção contra 
os raios solares UV-A e UV-B. 
"As vendas desses fios dobra-
ram no último ano, mas o mer-
cado ainda tem grande poten-
cial", diz o diretor global de 
Fios Têxteis da Rhodia Fibras, 
Renato Boaventura. 

Paula Cunha 

Omovimento do 
comércio varejista em 

todo o País recuou 0,6% 
em maio em comparação 
com abril mas avamçou 
4,6% nos 12 meses 
encerrados em maio. Nos 
números, divulgados 
ontem pela Boa Vista 
Serviços, administradora 
do Serviço Central de 
Proteção ao Crédito 
(SCPC), já se descontam 
efeitos sazonais. 

Na análise da Boa Vista 
Serviços, o crescimento do 
setor varejista está mais 
lento desde janeiro de 
2013, depois dos ganhos 
expresssivos nos últimos 
anos, em parte devido à 
inflação crescente. A 
expectativa da empresa, 
contudo, é de que neste 
ano o resultado será 
positivo, mesmo que não 
repita desempenhos 
anteriores. Entre os fatores 
que podem contribuir para 
isso, destacam-se os 
baixos índices de 
desemprego, os ganhos 
salariais acima da inflação 
e os recentes incentivos 
dados pelo governo federal 
para os segmentos de 
móveis e 
eletrodomésticos. 

o atual estudo apontou 
que esses dois setores se 
retraíram 2,5% em maio 
ante o mês anterior. Já com 
os ajustes sazonais. De 
janeiro a maio, em relação 
ao mesmo período do ano 
passado, houve queda de 
2,2%. Outro ramo que 
terminou maio com perdas 
foi o de tecidos, vestuário e 
calçados: -0,6% ante abril, 
descontados os efeitos 
sazonais. Mas nos últimos 
12 meses avançou 3,1% 
comparado ao período 
imediatamente anterior. 

Dejaneiroamaio, o 
segmento de combustíveis 
e lubrificantes apresentou 
o melhor desempenho, 
com alta de 4,3%. Além 
dele, o grupo de 
supermercados, alimentos 
e bebidas teve ganho de 
0,7% ante abril do ano 
passado e expansão de 
6,3% nos últimos 12 meses 
terminados em maio ante 
os 12 meses 
antecedentes. A ut
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Fonte: Diário do Comércio, São Paulo, 21 jun. 2013. Economia, p. 22.




