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Produto será testado inicialmente no Brasil; mas Japão e Europa estão nos planos 
 
A Karsten lançou ontem na Texfair, feira têxtil que acontece em Blumenau (SC), toalhas de banho 
feitas com algodão colorido. Depois de nove meses de desenvolvimento do produto, a empresa 
apresentou ao mercado toalhas nas cores verde, bege, rubi e safira (tonalidades de marrom 
avermelhado). A Karsten, que está entre as dez maiores indústrias têxteis do país, deve iniciar a 
produção em escala comercial somente em agosto. 
 
De acordo com o coordenador de pesquisa e desenvolvimento da Karsten, Leôni Pasold, a 
empresa quer sair na frente da concorrência apresentando produtos que são "ecologicamente 
corretos". Com o algodão já colorido, elimina-se a etapa do tingimento, uma das mais nocivas ao 
meio ambiente. Embora o apelo maior para produtos com essas características esteja na Europa e 
no Japão, a empresa primeiro vai testar a aceitação das toalhas entre os consumidores brasileiros. 
"Está se criando uma cultura no Brasil de consumir produtos mais naturais e estamos apostando 
nisso", diz Pasold. A intenção da empresa é, no médio, prazo começar as exportações. 
 
A Karsten é a primeira grande indústria a iniciar a produção com algodão colorido. Até agora, de 
acordo com a Embrapa Algodão, as aplicações de algodão colorido haviam sido feitas em produtos 
artesanais e pela indústria de pequeno porte Natural Fashion, na própria região de Campina 
Grande, na Paraíba, onde tiveram início as pesquisas e a produção. 
 
A Karsten fez uma parceria com a Embrapa, pela qual se compromete a realizar compras 
antecipadas de algodão colorido. Dessa forma, os produtores só produzem de acordo com a 
necessidade da indústria. A Karsten não tem exclusividade sobre o algodão colorido, uma vez que 
ele foi desenvolvido pela Embrapa Algodão. A empresa pretende dar os primeiros passos no 
mercado com as toalhas desse tipo para depois estudar outras formas de aplicação em produt os 
de cama, mesa e banho e ampliação dos processos produtivos. A produção inicial da Karsten, em 
agosto, será de 10 toneladas, para uma coleção exclusiva desse algodão. Segundo Pasold, o 
algodão colorido não vai substituir o algodão branco, uma vez que o algodão com cor é limitado 
na estamparia e possui um preço mais caro, cerca de 30% mais alto. 
 
Segundo Luiz Paulo de Carvalho, chefe-adjunto de pesquisa e desenvolvimento da Embrapa, 
desde a década de 80, pesquisadores da Embrapa começaram a coletar sement es de algodão do 
Nordeste, de diferentes tipos. As sementes foram alojadas em câmaras frias, juntamente com 
sementes de outras tonalidades trazidas principalmente dos Estados Unidos. Em 2000, a Embrapa 
desenvolveu a primeira cor, o bege. Em 2002, chegou-se ao verde, e agora, ao marrom 
avermelhado, em uma tecnologia resistente ao desbotamento. 
 
Carvalho explica que não se trata de algodão transgênico porque a semente colorida sempre 
existiu na natureza e o que houve foi apenas aprimoramento de suas propriedades, tornando-as 
mais aptas (resistentes) à produção industrial. A intenção é no longo prazo aumentar o número 
de cores de algodão. A próxima a ser desenvolvida deverá ser o cinza. A grande busca dos 
pesquisadores é, contudo, pela cor azul, que poderia vir a substituir o jeans. 
 
Hoje, de acordo com a Embrapa, a produção de algodão colorido é pequena. Na última safra foi de 
3 mil hectares enquanto de algodão branco a produção foi de 1 milhão de hectares. Para 
Carvalho, não há ainda hoje possibilidade de aumentos bruscos nessa produção, uma vez que 
ainda não se tem o seu potencial comercial. A Karsten não revela os investimentos, mas diz que 
foram poucos. Houve alteração apenas nas máquinas, que não poderão misturar o algodão branco 
com o colorido e deverá haver mudanças na armazenagem, que também deve ocorrer de forma 
separada. De acordo com Carvalho, a Embrapa investiu cerca de R$ 150 mil no desenvolvimento 
das colorações verde e marrom. 
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