
Vicunha se reorganiza e prepara a expansão 
Rita Karam 
  
Fechado o acordo que dá a quase totalidade das ações da Vicunha Têxtil para a família Steinbruck 
(97,8%), com previsão de ser concretizado até junho, a empresa promove uma reestruturação 
organizacional para captar sinergias entre as diversas áreas de atuação. Serão criadas duas 
diretorias. A têxtil vai englobar a produção de fios, tecidos e roupas em malha, índigo e brins em 
geral. A outra é a diretoria de fibras, na qual se destaca a viscose.  
 
Com a nova estrutura, afirma Ricardo Steinbruck, que comanda a Vicunha, o forte esforço de 
marketing e exportação hoje focado em índigo e brins se estenderá às demais linhas.  
 
Além disso, estão em negociação com os governos do Rio Grande do Norte, Ceará e Bahia  
investimentos previstos em R$ 177 milhões, que devem ter início este ano. Desses, R$ 90 milhões 
são para aumentar em 2 milhões de metros lineares a produção mensal de denim e brins, 1 
milhão de metros para cada produto. Outros R$ 87 milhões vão para uma fiação na Bahia. Estão 
orçados ainda R$ 55 milhões na manutenção e modernização das fábricas.  
 
A empresa também tem planos para o mercado externo.  
 
Vicunha se reorganiza e prepara... 
  
Companhia planeja investimento de R$ 177 milhões em índigo, brim e fios de algodão.  
 
Analisa a instalação de uma fábrica em algum país da América Central que facilite o crescimento 
no exterior. Nesse caso, o investimento seria próximo a US$ 100 milhões, considerando uma 
fábrica de tecidos com capacidade para 2 milhões de metros por mês e possivelmente uma 
confecção para produtos de índigo, brim e malharia.  
 
O interesse na América Central se deve ao menor custo de logística e tributário para a exportação 
e a expectativa de que esses países, assim como o Pacto Andino, subscrevam acordos de 
preferências com Estados Unidos e Europa. Alguns desses países também oferecem a vantagem 
de contar com fortes plataformas de exportação para vestuário, estrutura que o Brasil ainda não 
tem. Cada vez mais clientes da Europa e Estados Unidos, principais compradores internacionais, 
querem a peça pronta e não mais o tecido.  
 
A confecção não é novidade para a Vicunha que já produz roupas em malha no Recife para 
exportação e também já fabricou jeans para a Lee. "Mas não podemos tomar qualquer decisão 
sem a confirmação dos acordos do Pacto Andino e da América Central com os Estados Unidos", diz 
Steinbruck que também avalia a possibilidade de voltar a produzir jeans no Brasil. O momento 
desfavorável às exportações coloca a decisão em compasso de espera.  
 
Criação de empregos  
 
Por aqui, a formação da Área de Livre Comércio das Américas (Alca) seria o principal trunfo do 
setor para crescer no mercado externo e provavelmente desencadearia uma série de 
investimentos em toda a cadeia, mas não há sinais de que o acordo seja concretizado a curto 
prazo. Steinbruck faz questão de ressaltar que o melhor seria investir aqui para exportar já que o 
País tem uma moderna e bem estruturada indústria têxtil e oferece matéria-prima e energia a 
preço competitivo. Mas o País não mantém acordos de peso com os principais importadores e o 
dólar tem prejudicado os resultados.  
 
Pelas contas de Steinbruck, se todo índigo exportado pela Vicunha fosse transformado em 
vestuário no País seria necessário a contratação de cerca de 20 mil funcionários; na Vicunha são 
13 mil. Isso porque a confecção é uma indústria de mão-de-obra intensiva.  



 
Depois de uma fase difícil, a Vicunha concluiu em 2004 o processo de reestruturação que 
absorveu R$ 170 milhões em dois anos. A empresa modernizou e racionalizou os processos 
produtivos, eliminou gargalos, aumentou a produção, reduziu as operações. O desafio do 
empresário agora é crescer. "Faremos isso por meio de aquisições, investimentos e, se for 
necessário capitalizar a empresa, promoveremos um aumento do capital por parte dos acionistas 
ou recorreremos ao mercado", afirma Steinbruck. E acrescenta: em um processo de consolidação 
do setor seremos consolidadores.  
 
A meta é ser líder global em índigo e brins. "Já estamos entre os três maiores produtores de 
denim do mundo", diz Steinbruck. A empresa tem escritórios comerciais em Xangai, Colômbia, 
EUA, Europa e Argentina.  
 
A expectativa é de que a nova expansão em brins e índigo inicie em outubro no Rio Grande do 
Norte e em Natal. A capacidade total alcançará 122 milhões de metros anuais de índigo e 45 
milhões de metros de brins. Já o start na fiação de algodão, na Bahia, está previsto para 2006, 
revitalizando uma unidade voltada à produção de polímeros. A Vicunha mantém 13 fábricas no 
País e, segundo Steinbruck, é a única fabricante de fibra de viscose da América Latina. A produção 
da fibra foi aumentada em 20% em 2004 e é de 44 mil toneladas, 50% para exportação.  
 
Mas além do fim das cotas e do dólar baixo que atrapalham a exportação, a desvalorização da 
moeda norte-americana e a voracidade da China estão prejudicando os negócios também no 
Brasil. Segundo o empresário, as encomendas para o inverno - que graças ao forte movimento de 
2004 esperava-se muito aquecida este ano - estão abaixo da expectat iva, devido a concorrência 
do importado. "Somos competitivos mas a ilegalidade e a importação subfaturada, com uma carga 
tributária de cerca de 40%, não é possível enfrentar."  
 
Os dados da Associação Brasileira da Indústria Têxtil (Abit) mostram que a importação de têxteis 
chineses subiu 65% no primeiro trimestre deste ano para US$ 89 milhões.  
 
Segundo Steinbruck, a compra da parte da família Rabinovich na Vicunha e na Companhia 
Siderúrgica Nacional (CSN) deve ser concluída até junho.  
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