
VAREJO: Etiquetas que informam o
consumidor sobre os benefícios
de um produto – como o Actsys-
tem biotech, com ação bacteriostá-
tica, que evita a proliferação de
bactérias causadoras do odor, ou
o Coolmax, com canais para trans-
portar o suor para o meio externo
– são cada vez mais procuradas
no comércio. “O consumidor, prin-
cipalmente das classes A e B, bem
informados, exige tecnologia”, diz
a diretora de compras da Bayard
Esportes, Regina Zimmermann.
Os preços de camisetas, shorts,
leggings, tops e outros itens de
marcas conhecidas e de alta tec-
nologia são altos. Uma camiseta
básica de uma grife pode variar de
R$ 75 a quase R$ 200. “Mas, se o
consumidor estiver convencido
dos benefícios do produto, ele le-
va.” Para o diretor da Procópio,
Jean Tchorbadjian, a valorização
da tecnologia é crescente. “Mes-
mo quem não utiliza todos os be-
nefícios da roupa se interessa pe-
los detalhes.”
A demanda do mercado também
estimula o varejo a investir em pro-
dutos diferenciados. A Body for
Sure, por exemplo, deve lançar em
parceria com uma tecelagem, em
2005, uma roupa com microcápsu-
las que ajudam a combater a celuli-
te. A Bayard vai desenvolver uma
linha de roupas para yoga com a
marca própria, Yogini. Os lojistas
observam que cada vez mais a
moda casual incorpora estes pro-
dutos e ajuda a elevar vendas. Na
Body for Sure, peças para acade-
mias também são vendidas para
compor um visual para ir à balada.
“É tendência mundial aproximar o
esporte da moda”, diz uma das
sócias da rede, Cristina Carneiro.

NEGÓCIOS

Vera Dantas

Nos Jogos Olímpicos de Los An-
geles, em 1984, atletas que busca-
vam medalhas nas competições
de halterofilismo, corrida de lon-
ga distância e corrida de 100 me-
trosvestiam todos camisetas rega-
ta e shorts. Nas Olimpíadas deste
ano, em Atenas, os atletas quedis-
putaram as mesmas modalidades
exibiam três roupas completamen-
te diferentes: uma com a função
de proteger a coluna, outra com
grande capacidade de absorção e
evaporaçãodo suor e a terceira pa-
ra melhorar a aerodinâmica.

A comparação, lembrada pelo
vice-presidente da Rhodia, Mar-
cos De Marchi, dá a medida da
evolução do mercado de roupas
esportivas, que saiu de um total
de 200 milhões de peças vendidas

em 1990 para 600 milhões hoje.
“Emquase15 anos, omercado tri-
plicou, com crescimento médio
de 8% ao ano.”

O avanço não está ligado ape-
nas aos profissionais, mas à ex-
pansão de academias, dos espor-
tes radicais e à valorização de ati-
vidades que melhoram a qualida-
de de vida. “O mundo da moda
acompanhou esse movimento.
Basta lembrar que uma camiseta
velha e uma calça de moletom era
o uniforme para caminhar, correr
e ir à academia há mais de dez
anos”, diz De Marchi.

Atualmente, observa ele, a du-
pla camiseta-moleton é substituí-
dapor tops, regatas, shorts, leggin-
gs e outras peças voltadas a ativi-
dades específicas, que incorpo-

ram alta tecnologia, mesmo para
o amador. A venda desses produ-
tos deve chegar a R$ 5,2 bilhões
este ano, um aumento de 48,5%
em relação a quatro anos atrás.

“É um mercado que demanda
cada vez mais tecnologia, de alto
valor agregado, e não pode ser
desprezado”, diz o vice-presiden-
te da Rhodia. A empresa decidiu
abocanhar uma fatia do mundo
dos esportes com a etiqueta Amni
Actsystem. Começou há um ano
e meio, fechando acordos com 15
empresas e 6 tecelagens. Hoje, as
parcerias já envolvem 45 empre-
sas e 12 tecelagens.

A companhia também tem fei-
to acordos para o desenvolvimen-
to de camisas de times de futebol,
uniformes para academias, além
de divulgar a marca no patrocínio
de eventos esportivos, como ma-
ratonas. Do faturamento de US$
600 milhões ao ano da Rhodia no
Brasil, 12% vêm do setor têxtil, e
o crescimento da empresa no se-
tor esportivo este ano está em tor-
no de 20%.

A concorrente Invista briga pe-
lo mesmo mercado com fios de
poliamida, por meio das marcas
Supplex, Coolmax e Cordura e
parcerias e investimentos em
eventos esportivos. “O crescimen-
to neste setor está em torno de
20% ao ano”, informa a gerente
de marketing da empresa, Caroli-
na Sister. Cada uma dessas mar-
cas, explica, incorpora alta tecno-
logia para dar maior conforto ao
consumidor e melhorar a perfor-
mance esportiva. “Nos últimos
três anos, o interesse pelos produ-
tos esportivos com essas caracte-
rísticas tem aumentado muito.”

ENERGIA E BEM-ESTAR
Atecnologia aplicadaa fios e teci-
dos significa maior absorção de
umidade, eliminação de odores,
leveza e hidratação, entre outros
atributosque vêmsendo pesquisa-
dos, como o de liberação de mi-
crocápsulas com diferentes aro-

mas, queprometemdarmais ener-
gia e bem-estar ao usuário. O ge-
rentede desenvolvimento da Rho-
dia, José da Conceição Padeiro,
explica que a empresa no Brasil
domina todas as etapas da petro-
química até chegar ao fio, e por is-
so pode mexer no seu DNA.

A Polyenka, que trabalha com
fibras de poliéster, teve de rever
seu mix de produtos por causa da
demanda do setor têxtil voltado
ao vestuário esportivo. Nos últi-
mos três anos, os produtosofereci-
dos para este mercado subiram de
dois para oito. “O crescimento era
em torno de 4% até 2003, mas es-
te ano vai ficar entre 9% e 10%
em relação ao ano passado”, diz a
gerente de desenvolvimento de
mercado e marketing da empresa,
Cristina Paiva. Além do fitness,
explica, há uma tendência de usar
os mesmos tecidos em roupas do
dia-a-dia.

Com 20 produtos específicos
para esportes, a fabricante têxtil
Rosset registra crescimento nas
vendas de 15%, em média, nos úl-
timos três anos.Só um deles, oHi-
drata– tecidoque liberamicrocáp-
sulas que hidratam a pele e pro-
porcionam sensação de frescor –
teve crescimento de 35% no se-
gundo semestre na comparação
com o primeiro.

No início de 2005, a empresa
colocará no mercado outras novi-
dades, como um tecido de com-
pressão. Ele adere ao corpo e será
voltado para os esportes radicais.
O coordenador de produtos da
Rosset, Angelo Frigerio, lembra
que, no começo do século passa-
do,um traje debanhomolhadope-
sava mais de um quilo; hoje, pesa
poucas gramas. “É essa evolução,
que agrega conforto, seduzindo o
consumidor.”●

Produto inovador
é cada vezmais
procurado

O embaixador Marcos Azam-
buja, diplomata de larga expe-
riência, fino humor e profun-
da sabedoria, realça um erro
comum entre nós, qual seja o
de tratar a burrice e a ignorân-
cia como sinônimos. A igno-
rância, diz, pode ser sanada
com a aquisição do conheci-
mento. A burrice não tem
cura.

O seu raciocínio pode ser
exemplificado pelo comporta-
mento da esquerda na Europa
e no Brasil. A primeira ama-
dureceu, se informou e dei-
xou de se enquadrar na cate-
goria da ignorância. Parte da
segunda parece lutar por um
lugar na outra hipótese.

A esquerda européia teve
influência decisiva na cons-
trução das políticas sociais
que diferenciam a Europa
dos Estados Unidos. Segun-
do uma das explicações da-
das por Alberto Alesina e
Edward Glaeser (ver obra ci-
t ada em meu ar t igo de
14/11/2004), a distinção deri-
va do sistema eleitoral de re-
presentação proporcional na
Europa (exceto o Reino Uni-
do e a França).

Esse sistema facilitou o
crescimento de partidos de
esquerda, cujos programas
priorizam políticas de distri-
buição de renda e de amplia-
ção do bem-estar social. Nos
EUA, o sistema distrital e as
regras para eleição do presi-
dente dificultam o acesso de
partidos socialistas ao Con-
gresso e impossibilitam sua
chegada ao Poder Executi-
vo.

Duas outras explicações se-
riam: (1) o sistema de pesos e
contrapesos dos EUA (che-
cks and balances) que inibe
grandes mudanças em políti-
cas públicas, particularmente

em favor da melhoria na re-
distribuição de renda. Em cer-
tos momentos, a Suprema
Corte barrou a expansão de
programas sociais; (2) o fede-
ralismo americano, caracteri-
zado por forte descentraliza-
ção.

Menores jurisdições e alta
mobilidade social tendem a li-
mitar a redistribuição, dada a
percepção de que isso dificul-
taria a atração de investimen-
tos.

As políticas sociais na Eu-
ropa foram implementadas
sem as aventuras fiscais ou
os experimentalismos de polí-
tica econômica defendidos
por segmentos da esquerda la-
tino-americana, que provoca-
ram conhecidos desastres. Fo-
ram os casos de líderes que
quiseram mudar a realidade
social mediante o desenvolvi-
mentismo e o redistributivis-
mo inconseqüentes: Perón na
Argentina, Allende no Chile
e Alan Garcia no Peru.

Na Europa, o caso destoan-

te foi o dos trabalhistas britâ-
nicos, cujos gastos públicos
insustentáveis contribuíram
para a crise econômica e a
desvalorização da libra no fi-
nal dos anos 1970. Por isso,
em maio de 1979 foram puni-
dos exemplarmente pelo elei-
torado, que preferiu Margare-
th Thatcher.

Por 18 anos, a lembrança
desses erros manteve os tra-
balhistas britânicos fora do
poder, ao qual somente retor-
naram com Tony Blair e o
abandono do que ele chamou
de “velho trabalhismo”.

Uma nova cultura de res-
ponsabilidade fiscal desem-
bocou nos limites estabeleci-
dos para o déficit público e
para o endividamento pelo
Tra tado de Maas t r ich t
(1992), o qual submeteu os

países da zona do euro a seve-
ras normas fiscais e monetá-
rias.

Enquanto isso, parte da es-
querda brasileira ainda acha
que o crescimento acelerado
brotará da simples mudança
da política econômica.

Despreza, assim, os proble-
mas estruturais herdados do
colapso do nacional-desen-
volvimentismo e da irrespon-
sabilidade fiscal da Constitui-
ção, os quais constituem os
principais entraves ao desen-
volvimento.

Pior é o manifesto de eco-
nomistas simpatizantes do ve-
lho petismo. Eles propõem a
redução drástica da taxa Se-
lic e sua submissão a objeti-
vos fiscais, a eliminação do
superávit primário em favor
de gastos públicos de infra-
estrutura, o controle de capi-
tais externos, a auditoria da
dívida externa e a redução do
spread bancário mediante
agressiva oferta de crédito
dos bancos oficiais.

Essas maluquices explodi-
riam a relação dívida pública/
PIB, isolariam o Brasil do
mercado financeiro interna-
cional, inviabilizariam o fi-
nanciamento do comércio ex-
terior e criariam novos esque-
letos fiscais.

Se esse programa suicida
fosse adotado, seus efeitos se-
riam inflação, crise de con-
fiança, queda de investimen-
tos, estagnação da economia
e aumento dos níveis de po-
breza e concentração de ren-
da.

Lula não aprovará essas
idéias, pois não mais ignora
os males de propostas seme-
lhantes defendidas pelo PT
no passado. O conhecimento
adquirido por ele está dispo-
nível para que esses econo-
mistas fujam da ignorância.

Por que eles não o utili-
zam?

Deixo ao leitor a resposta.

*Mailson da Nóbrega é ex-mi-
nistro da Fazenda e sócio da
Tendências Consultoria Integra-
da (e-mail: mnobrega@tenden-
cias.com.br)

http://link.estadao.com.br

200
Milhões é o número de roupas
esportivas vendidas em 1990

600
Milhões é a estimativa do setor
para 2004

3,5
Bilhões de reais foi o faturamen-
to do setor em 2000

5,2
Bilhões de reais é a previsão de
faturamento para 2004
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Esquerda burra

SUPERAÇÃO – Evolução das roupas melhora performance esportiva

Em quatro anos, a
venda de produtos
esportivos cresceu
48,5%, para R$ 5 bi
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