
Europa endurece e diz não à China

COMÉRCIO EXTERIOR

Vera Dantas

A ousadia e sensualidade da
moda praia brasileira, que faz
sucesso no exterior, começa a
abrir portas no mercado inter-
nacional para a indústria nacio-
nal de lingerie. Em 2004, os fa-
bricantes produziram 650 mi-
lhões de peças e faturaram
US$ 1,25 bilhão com vendas
no Brasil e no exterior. O resul-
tado equivale a 5,2% de toda a
cadeia têxtil brasileira. Só as
exportações tiveram um cresci-
mento de 19,5%, a maior varia-
ção desde 2000 segundo a As-
sociação Brasileira da Indús-
tria Têxtil (Abit).

Na Marcyn, toda a empresa
está voltada para a exportação.
Com quatro marcas no merca-
do, duas de lingerie feminina,
uma masculina e duas de moda
praia, a Marcyn vende para os
Estados Unidos, Japão, Áus-
tria, Suíça, Espanha e Argenti-
na. “Do total da produção,
11% é destinada ao mercado
externo, mas queremos chegar
a 30% sem prejudicar o merca-

do nacional.”, diz o diretor co-
mercial da Marcyn, Mauro Za-
borowsky. Ele observa que o
fato de o biquíni brasileiro es-
tar bem cotado no exterior faci-
lita muito a exportação.“A li-
nha praia tem servido como
um cartão de visita para ven-
dermos para fora.”

No Grupo Rosset, o aumen-
to acentuado da produção de bi-
quínis, maiôs, calcinhas e su-
tiãs obrigou a empresa a refor-
çar as contratações. O número
de funcionários subiu de 3 mil
para 4 mil. “Tivemos no ano
passado um crescimento entre
30% e 40% nas exportações
em relação ao ano anterior”,
diz o diretor-superintendente
da Rosset, Oswaldo Oliveira.
A lingerie representa 8% das
vendas externas e a expectati-
va é que elas cheguem a repre-
sentar de 25% a 30%. O grupo
detém a marca Valisère, mas
exporta com marcas de tercei-
ros, conhecidas como private
label.

Atender ao desejo do impor-
tador e vender grandes volu-
mes para o exterior é a saída
para avançar no terreno exter-

no e aumentar o nível de em-
prego no mercado interno, na
avaliação da Rosset. “Vende-
mos para os EUA e 32 países
da Europa com marcas de ter-
ceiros, como Victoria Secret,
HM, Gap e American Eagle”,
diz Oliveira.

Outras empresas como a
Darling e a Fruit de La Passion
apostam na marca própria para
seduzir o mercado internacio-
nal. Mas o volume de peças
produzidas é menor e o alvo é
o mercado da lingerie sofistica-
da e exclusiva. A Darling que
vende para o Oriente Médio,
Canadá, Austrália e Espanha o
equivalente a 20% da produ-
ção está se estruturando para
ampliar as exportações. A
Fruit de La Passion, presente
em oito países vai aumentar
30% a produção, hoje de 45
mil peças mês, para atender as
encomendas de fora. As ven-
das externas representam 10%
da produção. Na lista de inte-
ressados internacionais na lin-
gerie voltada para a consumi-
dora mais sofisticada estão paí-
ses como o Canadá, Japão, Chi-
na e Egito. “A mulher muçul-
mana se cobre na rua, mas no
ambiente doméstico gosta de
expressar sua feminilidade “,
diz a diretora da empresa, Cecí-
lia Bourdon.

A grife chega a lançar uma
nova coleção por mês e este
ano foi convidada para expor
as suas peças no “Salon Du
Brésil a Paris”, uma mostra
das marcas brasileiras de
maior prestígio na França. “Pe-
gamos uma carona na moda
praia que encanta os importa-
dores pelas cores, criatividade
e sensualidade”, diz.

A Lupo, que durante longo
tempo foi exclusivamente si-
nônimo de meias, acertou uma
parceria com uma grife que
faz sucesso no exterior com
moda praia: a Rosa Chá. A par-
tir de abril a empresa se prepa-
ra para ir ao mercado externo
com uma coleção de lingeries
Rosa Chá, by Lupo, de maior
valor agregado. “Será a nossa
entrada numa linha mais
fashion”, diz o diretor comer-
cial da empresa, Valquirio Ca-
bral Junior. Hoje a empresa ex-
porta para o Uruguai e Chile
com a marca Lupo e com a eti-
queta da Calvin Klein para os
Estados Unidos.

A Scala, na linha sem costu-
ra, chega em 32 países, entre
eles, mercados como a Tailân-
dia, Japão, Malásia, Grécia, Ro-
mênia e Senegal. Hoje a expor-
tação corresponde a 10% do fa-
turamento, e a intenção da em-

presa é dobrar essa porcenta-
gem em 2 anos.

A Rhodia, há seis anos com
a etiqueta Amni, vem investin-
do no mercado de lingerie.
Atualmente 11% das vendas
de fios têxteis de náilon que le-
vam a marca Amni são volta-
das para o segmento de linge-
rie. A expectativa é ampliar a
participação para 20% até
2007, pelo crescimento do mer-
cado interno e externo. “A eti-
queta incorpora tecnologia e
inovação atendendo à consumi-

dora de lingerie que deseja pro-
dutos com propriedades espe-
ciais como tecidos que impe-
dem o crescimento de bacté-
rias e têm o toque de pele”, diz
o vice-presidente da Rhodia
Poliamida América do Sul,
Marcos De Marchi.

A Invista, que detém a mar-
ca Lycra, investe no mercado
de lingerie promovendo encon-
tros de seus clientes com impor-
tadores. “No programa Lycra
Assured, ajudamos as empre-
sas parceiras que usam a nossa

a etiqueta a pôr seu produto
no mercado externo”, diz a
gerente de Marketing da
marca Lycra, Carolina Sis-
ter. “Quem quer vender para
a Ásia, por exemplo, é infor-
mado de que calcinhas e su-
tiãs rendados fazem suces-
so. Já a mulher americana,
em geral, é mais conservado-
ra e aprecia o conforto.”.
Além dos hábitos de consu-
mo, o exportador recebe
orientação sobre países, cida-
de e redes de varejo.●

‘Los Angeles Times’
quer Bono no Bird
Para o jornal, cantor irlandês é versado
nas questões dos países subdesenvolvidos

A União Européia negou o pedi-
do da China para ser considerada
economiade mercado. Ao contrá-
rio do Brasil, os europeus afir-
mam que a China está longe dis-
so. É uma economia planejada e
dirigida pelo Estado representado
pelo Partido Comunista. Em via-
gem a Pequim, o comissário para
Comércio, Peter Mendelson, foi
duro ao dizer que “a China preci-
sa ter um comércio mais correto e
livre”. E acrescentou: “Nossa per-
cepção éque a Chinavem colhen-
do os benefícios do livre comér-
cio sem dar em contrapartida um
comércio justo. Isso provocará
uma resposta negativa não só da
UE, mas de outros países. A Chi-
na precisa respeitar as regras que
aceitou ao ser admitida na
OMC.”

O pedido da China já havia si-
do rejeitado pela UE em junho. E
essa rejeição foi agora reafirmada
pelo novo ministério europeu.
Mendelsondisse que a comunida-
de está especialmente preocupa-
da com o aumento das exporta-
ções chinesas de têxteis. Mas não
é só isso, afirmou.Há ainda apira-
taria, praticamente livre, o desres-
peito aos direitos de propriedade
intelectual, a falta de liberalização
do setor bancário, o fortalecimen-
to e transparência das regras co-
merciais alémdas regras degover-
nança, que implicam a interven-
ção direta do Estado.

Mais importante, a UE não só
condena tudo isso, “mas está pre-
parada para aplicar os mecanis-
mosde salvaguarda contra odum-
ping”. Estima-se que, em cada 7
desses pedidos, 1 é contra a Chi-
na. Não há ainda uma decisão ofi-
cial, mas é certo que “a UE afasta
qualquerpossibilidade deconside-
rar” a China uma economia de
mercado. “A competição dos pro-
dutos chineses com os europeus é
desleal”, afirmou, mostrando que
a UE avança para um confronto
comercial com a China.

O déficit comercial do bloco
com Pequim aumenta ano a ano.
Só coma Eurozona, ele passou de
€ 35 bilhões, em 2003, para € 47
bilhões em 2004. E com os 25 da
UE é ainda maior. Passou de€ 58
bilhões para € 71 bilhões. O que
estáhá éuma inundaçãode produ-
tos chineses de baixo custo, favo-
recidos ainda pelo câmbio. Isso
caracteriza dumping. E não é só
produto de baixo valor agregado
– as bugigangas chinesas, que era
mais intensa no passado. Agora, a
invasão é também de produtos
com componentes tecnológicos
aprimorados, principalmente sof-
twares e toda a linha de informáti-
ca. Isso sem contar calçados, que
invadem também os EUA.

COURO POR CALÇADOS...
Apropósito, aChina importa cou-
ro do Brasil e exporta sapatos.
Mendelson admoestou, esta é a
palavra que usou, o ministro do
Comércio chinês, Bo Xilai, para
que “a China (como uma grande
economia exportadora) respeite
os deveres que tem com outros
países com quem negocia”. Uma
das principais críticas foi também
contra oyuandesvalorizado, odu-
ro tratamento dado pelo país aos

bancos internacionais e ao setor
de construção. De acordo com a
lei chinesa, nesses dois setores as
empresas estrangeiras precisam
estar associadas vários anos com
as congêneres chinesas antes de
poderem operar sozinhas.

ARMAS É OUTRA HISTÓRIA...
Mas o embargo à venda de armas
impostodesde o sangrento massa-
cre em 1989 na Praça da Paz Ce-
lestial é outra história. O comissá-
rio disse sexta-feira que isso é pas-
sado. “Tratar a China como uma
espécie de pária banindo-a de
comprar armas não é mais válido,
do ponto de vista da UE.” Parece
que, para ele, o sangue de civis
inocente já secou... Afinal a Chi-
na é o segundo parceiro da UE,
com um comércio de US$ 150 bi-
lhões no ano passado.

TAMBÉM VALE PARA O BRASIL
A admoestação européia contra
as regras unilaterais de comércio
dos chineses é quase toda ela váli-
da para o Brasil, que, num piscar
de olhos, sem consultar sequer o
setor privado, reconheceu a Chi-
na como economia de mercado.
Abrimos as portas para uma com-
petição desleal com os brasilei-
ros, sem receber nada em troca.
Mas e o aumento das nossas ex-
portações para a China? Não pe-
sa? Uso o alerta do ex-embaixa-
dor do Brasil nos EUA Rubens
Barbosa: “O Brasil não ‘vende’
para a China. É ela que ‘compra’
de nós.”

E explica: mais de 90% das ex-
portações brasileiras para a China
são de produtos primários, com-
modities principalmente agríco-
las, que precisa de qualquer for-
ma comprar para alimentar seu
povo. Não é preciso grande esfor-

çoparavender, simplesmentepor-
que eles precisam comprar. Para
Barbosa, o reconhecimento da
China, em novembro, como eco-
nomia de mercado não garante
que as exportações brasileiras pa-
ra aquele país vão aumentar. Mui-
to ao contrário, eles estão mesmo
écompetindo com os produtos in-
dustriais fabricados no Brasil.

SIM, NÃO, PELO CONTRÁRIO...
A resposta da China a Mendelson
foi dúbia, como quase tudo o que
os seus governantes dizem. Sexta-
feira, o Banco do Povo, o BC chi-
nês, informou que “pretende man-
ter em 2005 uma taxa de câmbio
do yuan basicamente estável”.
Mais ainda, “o banco vai fazer
uma reforma na taxa de câmbio
“ativa” e “prudente”. O que quer
dizer isso? O Banco não respon-
deu. Indicou que vai haver mais
aberturas financeiras,masnem co-
mo nem quando. O atrelamento
do yuan ao dólar, uma das quei-
xas da comunidade e dos EUA,
deu em nada. A taxa atual do
yuan, estima-se desvalorizada em
torno de 30% em face do dólar,
tornaos produtos chineses compe-
titivos na Europa, EUA e Brasil.

Não haveria – e continua não
havendo – razão para termos sido
tão benevolentes com a China co-
mo fomos ao dar-lhe mais vanta-
gemao reconhecê-la comoecono-
mia de mercado, que, estatizada,
decididamente não é. Os euro-
peus aprenderam isso. Disseram
não enquanto nós, graciosamen-
te, dissemos sim, comosenãobas-
tasse aos exportadores industriais
brasileiros a valorização danosa
do real em face do dólar.

E-mail: economia@estado.
com.br
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Novos tecidos
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Em seu principal editorial, The
Los Angeles Times sugeriu que
o vocalista Bono, da banda U2,
seja nomeado presidente do Ban-
co Mundial (Bird). Em maio, Ja-
mes Wolfensohn encerrará seu
mandato à frente da instituição.
Em geral, os Estados Unidos in-
dicam o líder desse banco de fo-
mento. Bono é irlandês.

“Não se iludam com os ócu-
los de sol espalhafatosos e com
o rebolado excessivo”, diz o jor-
nal americano. “Bono é profun-
damente versado nos temas
que afligem as nações menos

desenvolvidas do mundo”. O
responsável pela página edito-
rial do L.A.Times, Andres Mar-
tinez, disse que a proposta é
completamente séria, pois o as-
tro do rock, de 44 anos, poderia
pressionar as nações ricas a
cumprir seus objetivos de aju-
da para o desenvolvimento.
Nos últimos anos, o cantor tem
defendido com veemência a re-
dução ou perdão da dívida ex-
terna dos países do Terceiro
Mundo. Ele chegou a visitar a
África em companhia do ex-se-
cretário do Tesouro americano,
Paul O’Neill, e convenceu em-
presários a ajudar aquele Conti-
nente – entre eles Bill Gates,
dono da Microsoft. ●Reuters

SUTILEZAS – Calcinhas e sutiãs rendados agradam às asiáticas; já as americanas optam pelo conforto

Real valorizado
éa principal
preocupação

O apelo de sedução da lingerie é
forte, mas o dólar e as exigências
de modelagem no mercado exter-
no complicam o crescimento do
setor. “A elevação de custos e
30% de desvalorização do dólar
leva exportadores a perder contra-
tos”, diz o diretor de exportações
daAssociação Brasileirada Indús-
tria Têxtil (Abit), Rossildo Faria.
“Se não fosse o câmbio podería-
mos continuar crescendo de 19%
a 20% em 2005.” Ele observa que
este ano terá menor crescimento
do mercado internacional e o fim
do acordo dos têxteis, que elimi-
nou cotas e provocará um aumen-
to da concorrência mundial.

Para o diretor superintendente
doGrupo Rosset,OswaldoOlivei-
ra, a expansão está ameaçada pe-
lo dólar. “Em julho exportamos a
R$ 3,2 e agora estamos liquidan-
do faturas a R$ 2,58. Investimen-
tos em contratação e treinamento,
de US$ 3 milhões, podem se per-
der.” Se a exportação cair, a em-
presa pode cortar mão-de-obra.

O diretor-comercial da
Marcyn, Mauro Zaborowsky, diz
que o exportador brasileiro preci-
sa se adaptar. “Não dá mais para
encarar a exportação como uma
oportunidade de venda apenas
quandoomercado internoestá fra-
co ou o dólar vantajoso. Exportar
é um projeto de negócio.” A
Marcyn exporta há três anos e de-
senvolveu um Departamento de
Comércio Exterior para atender
as exigências do comprador.

Uma delas é o tamanho do su-
tiã. Na Europa e nos EUA, o pro-
duto separa a medida da circunfe-
rência do tórax da mulher e o ta-
manho do seio, para uma ajuste
perfeito. “Se no Brasil existe nu-
meraçãoquevai do40ao48, lá fo-
ra cada um desses números tem
modelo A, B, C e D de profundi-
dades de copa. A administração
do estoque é mais complicada.”

A coordenadora de expansão
da Jogê,AngelaCoelhodaFonse-
ca, atende a pequenas exporta-
ções e crê que se o Brasil quiser
ser competitivo precisa produzir o
queomercadodeseja – maior va-
riedade de modelagens.● V.D.
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Fonte: O Estado de São Paulo, São Paulo, 27 fev. 2005. Economia, p. B9.




