
Peças sem costura acirram disputa entre fabricantes 
 
O mercado de lingerie sem costura, que começou a ser desbravado há quatro anos pela Scala, da 
indústria de Meias Scalinas (Trifil), ganhou ontem um novo concorrente: a Hope . A empresa vai 
disputar um mercado acirrado com pelo menos 5 grandes indústrias. Por isso buscou um 
diferencial: uma linha de calcinha e sutiã de cotton lycra com 7% de elastano. Segundo a diretora 
de marketing da empresa, Sandra Chayo, esta é uma nova tecnologia norte-americana sewfree 
(sem costura e nem elástico), que utiliza mais fibras naturais na fabricação.  
 
A tecnologia sem-costura existente no País mistura materias como microfibra, algodão, modal e 
lycra. No início, a Hope vai produzir 50 mil peças por mês. A expectativa é que a nova linha 
represente 5% do faturamento da empresa neste mês de lançamento.  
 
Apesar de o segmento ser novo no País, a boa aceitação do público feminino é um filão de 
negócios. Segundo os fabricantes, as mulheres foram seduzidas porque as peças marcam menos 
na roupa, não desbotam e não amassam, adaptam-se melhor ao corpo e secam rapidamente.  
 
A busca feminina pelo conforto impulsionou o aperfeiçoamento de novos modelos. “A Scala produz 
desde a linha básica para o dia-a-dia até peças mais sofisticadas como sutiã com aro e bojo e 
fitness”, diz Gaita Melo, estilista responsável pelo design da lingerie sem costura.  
 
Com isso, a empresa vem alcançando crescimento médio anual de 20%, segundo o gerente 
administrativo de vendas da marca Eduardo Schuartsman.  
 
O novo segmento também atraiu a marca italiana Mi Piacci , do Gruppo Real , um dos maiores 
fabricantes de meias-calças do mundo, que instalou uma fábrica no País há três anos.  
 
A empresa está sediada na cidade de Belo Jardim, em Pernambuco, e produz 350 mi l peças por 
mês da marca Eleonyl. O diretor-geral do Gruppo Real no Brasil, Sérgio Benedetto, acredita que o 
País é um grande mercado para o segmento sem-costura. “Em apenas três anos, nosso produto 
foi bem aceito tantos nas lojas especializadas como nos g randes magazines”, diz Benedetto. A Mi 
Piacci está presente em 4,5 mil pontos-de-vendas no Brasil.  
 
No ano passado a empresa faturou R$ 24 milhões no País e US$ 210 milhões em todo o mundo. A 
marca está presente na Europa, Estados Unidos e Rússia. “O Brasil ainda é um mercado pequeno, 
mais estamos concentrando nossos esforços neste mercado”, afirma. Neste ano a empresa 
pretende faturar R$ 30 milhões incrementando sua linha de produção. “Vamos lançar em 
setembro uma linha de cueca boxer com microfibra.”  
 
A matéria-prima da Mi Piacci é inteiramente produzida na sede da empresa, na Itália. “A 
tecnologia utilizada na fabricação é com tratamento sanitized” O resultado desta técnica, segundo 
o diretor, é a confecção de peças leves e antialérgicas.  
 
O mercado de lingerie sem costura atraiu indústrias de outros segmentos, como a têxtil High Stil , 
dona da rede de camisas masculinas Aramis . A empresa criou há três anos a marca Plié, 
apostando neste novo filão. “Hoje o segmento já representa 30% do faturamento da High Stil”, 
diz o diretor Ariel Horovitz. Segundo ele, a empresa pretende elevar esta participação em 40% 
durante este ano.  
 
Com 34 anos de mercado em confecção moda masculina, a High Stil resolveu entrar em um 
segmento disputado, por conta da possibilidade de diferenciação. “Utilizamos as melhores 
matérias-primas para aliar o conforto à moda”, afirma Horovitz. Dentre eles estão o tactel e a 
lycra. A empresa, que produz em média 100 mil peças por mês, está entrando na América Latina, 
Estados Unidos e Europa.  
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