
Depois de quatro meses de
disputa, a Turma da Vez,
equipe de Roraima, foi a ven-
cedora da quinta edição do
Desafio Sebrae – Jogo de
Empresas. A equipe repre-
sentará o Brasil na final Mer-
cosul do desafio, marcado
para março de 2005 em Bra-
sília. O jogo será disputado
com estudantes universitá-
rios da Argentina, Paraguai,
Uruguai e Chile. O Desafio
Sebrae é um jogo virtual que
estimula os competidores a
aprender a trabalhar em gru-
po e desenvolver habilidades
de negociação empresarial.

São José dos Campos ganha
hoje a IncubAero, incubadora
de empresas de base aeroes-
pacial. A atuação será junto às
micro e pequenas empresas
de base tecnológica, em espe-
cial aquelas ligadas às áreas
de instrumentação, nanotecno-
logia aeroespacial, materiais
espaciais, meio ambiente e
telecomunicações. A IncubAe-
ro funcionará em área de 900
m² dentro do Centro Técnico
Aeroespacial (CTA).
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O Citibank, em parceria com a
Fundação Abrinq, lançou um
programa de apoio ao em-
preendedorismo e educação
financeira para jovens entre 18
e 24 anos. O objetivo é facilitar
o acesso ao crédito para jo-
vens de famílias de baixa ren-
da, e também capacitá-los pa-
ra os negócios. O valor do cré-
dito é limitado a R$ 1 mil, com
juros de 2% ao mês. Estarão
disponíveis US$ 487 mil em
três anos e quatro meses.

Começa hoje em Vitória o Es-
paço Empreendedor, maior
evento do gênero já realizado
no Espírito Santo e que deve-
rá abrigar cerca de 500 even-
tos simultâneos. Palestras-
show, espetáculos, clínicas
tecnológicas, feiras e oficinas
estão no cardápio, que deverá
atrair 50 mil pessoas, incluindo
famílias, jovens, idosos e de-
sempregados. O evento é
uma iniciativa do Sebrae/ES,
que estima que a movimenta-
ção gere negócios da ordem
de R$ 1,5 milhão.
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Marcas sofisticadas têm
alto nível de exigência

No mundo, pouquíssimas pes-
soas percebem a diferença en-
tre roxo, lilás, violeta e púrpu-
ra. Mas Hamilton Dias Jr., da
estamparia Flotec, percebe.
Ele trabalha há 30 anos no ra-
mo de confecção e há 15 abriu
a Flotec, que faz diversos tipos
de estampa para grifes e maga-
zines do Brasil inteiro. “Com o
tempo a gente aprende a olhar
uma cor e dizer de que outras
ela é formada,” diz Dias Jr., di-
retor comercial da empresa.

No início, a estamparia traba-
lhava com estampas promocio-
nais (camisetas de empresas e
publicidade) e uniformes esco-
lares. Mas os uniformes come-
çaram a migrar para o bordado
e a Flotec teve de expandir seu
mercado. Em 1990, foram fei-
tos contatos com a Iódice, e daí
em diante o número de grifes
atendidas aumentou. “Quando
você chega em um possível
cliente e diz que trabalha para
uma empresa conhecida, isso

abre portas.” Ele já conhecia
Valdemar Iódice, mas diz que
isso não foi decisivo para que a
Flotec se tornasse fornecedora:
“Não adianta ser amigo sem
ter capacidade ou estrutura. Ne-
gócios são negócios.”

Com 12 funcionários, a Flo-
tec faz todo tipo de estampa:
glitter, pedras, foil (laminado),
flocado aveludado. “Essa varie-
dade é um diferencial da em-
presa. O silk screen simples
muita gente faz.” Dias Jr. está
sempre pesquisando novidades
em feiras de serigrafia, viajan-
do para confirmar tendências e
trabalhando muito. “No míni-
mo, nove horas por dia.”

A Flotec desenvolve de 40 a
80 peças por coleção só para a
Iódice. E, depois que as roupas
vão para os catálogo das empre-
sas, o trabalho é atender aos pe-
didos. “Posso dizer que, no mo-
mento, a empresa alcançou seu
ponto de equilíbrio, atendendo
o número exato de clientes. Se

quisermos mais, teremos de
expandir. Se eles diminuí-
rem, teremos capacidade
ociosa.”

Segundo o empresário,
trabalhar para grifes dá
mais dinheiro do que traba-
lhar para magazines, “mas
dá muito mais trabalho tam-
bém”. Ele explica que, en-
quanto o magazine enco-
menda um número de peças
e o estampador faz exata-
mente aquilo, para atender a
um estilista, a peça passa
por diversas avaliações:
“Em média, são quatro tenta-
tivas para a peça ficar exata-
mente como na imaginação
de quem a criou, e o traba-
lho tem de ser extremamen-
te cuidadoso. Se eu errar
uma estampa de R$ 0,60
num moletom de R$ 90,
meu prejuízo são os R$ 90,”
calcula o diretor. “Essa se-
mana mesmo discuti com o
Valdemar Iódice sobre uma
saia para o desfile de janei-
ro. A estampa pesada a fez
perder um pouco o caimen-
to, e vai ter de ser refeita pa-
ra ficar com a qualidade que
o estilista exige e o consumi-
dor merece.”● A.P. L.

q
QUINTA-FEIRA
CARREIRAS

INCLUSÃODIGITAL

q
TERÇA-FEIRA
MICROS

Ana Paula Lacerda

Cinco vezes por ano, a grife Iódi-
ce lança novas coleções. Em ca-
da uma delas – outono, inverno,
primavera-verão, alto-verão e ve-
rão – são exibidas cerca de 600
modelos, entre roupas e acessó-
rios. Mas, para mostrar essa varie-
dade, existe um esforço conjunto
de empresa e fornecedores: cerca
de 90% dos produtos são fabrica-
dos por terceiros e 10% dentro da
Iódice. E, em suas parcerias, a gri-
fe abre espaço para micro e pe-
quenos empresários.

“Existem alguns critérios para
ser um fornecedor Iódice”, desta-
ca Valdemar Iódice, estilista e do-
no da empresa. “Maquinário,
mão-de-obra, pontualidade na en-
trega, muito conhecimento da li-
nha a ser produzida. Enfim, bus-
camos o maior profissionalis-
mo.” As exigências são as mes-
mas para todos, seja o fornecedor
uma grande fábrica ou um mi-
croempresário. E seguir com ri-
gor os pedidos da marca em rela-
ção a material, detalhes e acaba-
mento é uma delas.

É por isso que todos os dias
Paulo Roberto Boutros acompa-
nha de perto a produção de sua fá-
brica, a IN tricot, que desenvolve
e produz peças em tricô para di-
versas grifes, inclusive a Iódice.
“Eles mandam o desenho e eu
executo. Tenho umaequipe só pa-
ra criar as peças-piloto”, diz Beto
– como o diretor-comercial é cha-
mado por todos na IN tricot. Do
momento em que ele recebe o
projeto da roupa até a aprovação
da peça pronta, passam-se cerca
de 2 meses. “É meio trabalhoso”,
diz. “É preciso ter muita sensibili-
dade para achar o ponto certo, a
gramatura certa.”

Umavez achados, começa a fa-
se de produção. A IN tricot chega
a produzir 25 mil peças por cole-
ção. “É muito mais trabalhoso tra-
balhar para estilistas do que para
si mesmo, com uma marca pró-
pria”, diz Beto. “Eles são muito
mais exigentes e as peças são ex-
tremamente elaboradas. Tem de
buscar fios no exterior, pesqui-
sar, estar completamente antena-
do em moda. E o serviço não aca-
ba nunca, pois quando termina
uma produção, já tem outra pilo-
tagem começando.” Mas mesmo
sendo trabalhoso, vale a pena. “É
gratificante ver alguém usando
uma peça produzida aqui.”

A IN tricot trabalha com ma-
lharia retilínea em qualquer espes-
sura de fio, e muitas peças têm
acabamento manual em tricô e
crochê. “Essa preocupação com
a qualidade diferencia a empresa
e abre portas para trabalhar com
marcas famosas”, diz Beto. Mas
ele comenta que, apesar de traba-
lhar só com grandes grifes, ainda
não sobrou dinheiro para ficar ri-

co. “O lucro não é alto. Tem de
cuidar muito para evitar desperdí-
cio na produção, ou os custos vão
lá emcima.” E o preço final da pe-
ça, o que ele acha? “É justo. Exis-
te muito trabalho e muita estrutu-
ra por trás de cada peça, e acho
que a qualidade tem de ser pre-
miada.”

PRODUTOS EXCLUSIVOS
A diretora-comercial da LH Mo-
delagem para Calçados, Bia Ro-
cha, concorda. E diz que, no setor
em que atua, existe ainda mais
um fator: a exclusividade. “Às ve-
zes o sapato de butique é mais ca-
ro porque é super exclusivo.” Ela
explica que, quando fornece para

a Iódice, por exemplo, são feitos
cerca de 150 pares de cada mode-
lo, para distribuir em todo o País.
“A coleção de inverno é menor,
porém, mais trabalhosa. A de ve-
rão, que é mais simples, tem mais
modelos.”

Bia trabalha há 16 anos com
grifes, e tem cerca de 10 clientes.
“O trabalho é semi-artesanal”,
diz. “A gente produz formas, sal-
tos e solados especiais.” Apesar
de ter muito embasamento e apro-
veitar o fato de que as coleções in-
ternacionais estão seis meses à
frente (isso dá muitas dicas do
que vale a pena fazer), ela ressal-
ta que fabricar sapatos é compli-
cado e envolve muito a parte téc-

nica. “Não dá, como em uma rou-
pa, para apertar um pouquinho a
manga para melhorar o caimen-
to. Tem de acertar sempre ou co-
meçar de novo.”

E, claro, a LH não estaria no
mercado sem diferenciais. “Te-
mos qualidade, conforto e esta-
mos sempre atualizados.” Além
disso, Bia procura oferecer um
atendimento personalizado. No
dia em que conversou com o Es-
tado, havia passado a manhã to-
da indo pessoalmente de cliente
em cliente. “Essa dedicação vale
muito a pena. A gente consegue
apresentar um produto que antes
não existia, não passava de uma
idéia.” Com seus 40 funcioná-

rios, a LH produz mil pares
por mês. “Demora para a em-
presa se fixar no mercado de
butique e exige demais das
pessoas. Mas depois que dá
certo, que a gente olha pra trás
e vê o que fez, é muito bom.”

Bia, Beto e os outros forne-
cedores (ver matéria abaixo)
estão trabalhando duro já para
as coleções de inverno do ano
que vem. E o que deve vir por
aí? “A Iódice tem um perfil
muito definido: personalidade
com sensualidade”, comenta
Valdemar Iódice. “A próxima
coleção dará continuidade a es-
se estilo, com bastante ênfase
no luxo.”●
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