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As coloridas echarpes e gravatas
italianas que Adelio Bernasconi
expôs na feira comercial de Milão
não foram vendidas e, segundo
ele, a culpa é dos bens de luxo pro-
duzidos na China, mais baratos.

Ele não é o único a pensar assim.
Produtos têxteis e de couro chine-
ses inundam os mercados mun-
diais e ameaçam o setor de vestuá-
rio e acessórios, central para a eco-
nomia italiana. As empresas fami-
liares do setor, as regiões italianas
e o governo estão preocupados.

Apesar de o governo italiano
ameaçar impor tarifas e outras res-
trições comerciais, os pequenos e
médios fabricantes se sentem
pressionados, e a produção de lu-
xo pode se transferir para a China.

O avanço de bens de luxo da
China nos mercados mundiais é
muito parecido com o da Itália
depois da Segunda Guerra. O
país era um dos mais pobres da
Europa quando começou uma
escalada de 30 anos até o topo do
mercado mundial de bens de lu-
xo, vendendo seus produtos mais
barato do que a França e a Alema-
nha. "Os franceses vendiam suas
gravatas por 700 liras. Nós podía-
mos vendê-las por 250. Fizemos
as empresas com sede em Lyon
fecharem", disse Bernasconi.

Agora, a cidade de Bernasconi,
Como, é famosa por suas sedas,
mas os negócios estão sendo pres-
sionados pela competição chinesa.
Em cinco anos, Como perdeu cerca
da metade de sua produção de gra-
vatas de seda e 20% da produção
têxtil, de € 1,9 bilhão (US$ 2,2 bi-
lhões) em 2002, segundo a asso-
ciação industrial da cidade.

"Se fosse só pela produção de se-
da, não estaríamos mais aqui", dis-
se Guido Tettamanti, da associa-
ção. "Sobrevivemos fazendo pro-
dutos que não existem na China e
mudando-os a cada seis meses."

Em outros centros de fabrica-
ção têxtil e de calçados, como
Prato, Biella e a região de Marche,
dezenas de empresas fecharam
por não agüentar a competição
com a China. Muitas podem fe-

char em breve, advertiu Diego
Delia Valle, presidente da Tod's,
em uma recente conferência so-
bre bens de luxo em Roma.

Nos primeiros cinco meses des-
te ano, a produção italiana de têx-
teis caiu 4,5% em relação ao mes-
mo período de 2002, e a receita dos
fabricantes de calçados e artigos
de couro do país contraiu 8%, se-
gundo dados do governo.

"A China declarou o fim da in-
dústria têxtil européia", disse Fran-
co Miliotti, presidente da Milior, de
Prato, dirigida por sua família há
cinco gerações. As exportações
chinesas de têxteis cresceram de
US$ 48 bilhões, em 1999, para US$
61 bilhões, em 2002.

A Itália, que ocupa a Presidência
rotativa da União Européia, está
procurando organizar um esforço
do bloco para pôr obstáculos às
importações da China, disse em
agosto o ministro italiano da Eco-
nomia, Giulio Tremonti. "É drama-
ticamente óbvio que, onde a China
'entra, a Itália sai", disse Tremonti.

Para Pequim, muitas das "em-
presas chinesas" que avançam no
mercado global são na verdade es-
trangeiras com operações na Chi-
na para competir em seus países.

Apesar de os países europeus e
os EUA estarem sempre reclaman-
do das exportações chinesas, a si-
tuação da Itália é particularmente
delicada. O setor de vestuário ita-
liano representa cerca de 40% das
exportações têxteis da UE e tem
um peso estratégico muito maior
no país, cuja economia é mais
orientada para a indústria de
transformação do que o resto do
bloco. No ano passado, as exporta-
ções italianas de vestuário e têxteis
eqüivaleram a 2,2% do PIB do país.

A França —também com uma
indústria de luxo importante— se
diz preocupada com a máquina
exportadora chinesa, mas sua in-
dústria é menos vulnerável do que
a italiana, pois há muito importa
tecidos e se concentra no desen-
volvimento de grandes grifes, en-
quanto as marcas italianas se con-
centram no rótulo "Made in Italy".

Mesmo assim, já é relativa-
mente comum encontrar etique-
tas com "Designed in Italy", num

esforço aparente do setor de des-
viar o foco da produção para o
design. Mas o medo de muitos
empresários italianos é que a
China acabe usando a produção
como trampolim para competir
com o design do mercado de
bens de luxo italianos. "A capaci-
dade de design pode ser compra-
da ou ensinada", diz Bernasconi.
"É só uma questão de tempo."

A indústria italiana da moda
terá que escolher entre reduzir e
aumentar a qualidade da sua
produção ou mudar o grosso de
suas operações para a China.

A indústria de vestuário Erme-
negildo Zegna, por exemplo, já
tem uma fábrica na China. Mas a
espinha dorsal da economia italia-
na ainda é formada por empresas
familiares, que não têm dinheiro
para transferir as suas fábricas.

Uma organização de indústrias
de Vicenza, perto de Veneza, está
trabalhando num projeto chama-
do Marco Polo, com o objetivo de
unir pequenas indústrias italianas
para que elas transfiram juntas
suas fábricas para a China. A trans-
formação da Itália num centro de
design e inovação para produtos
feitos na China exigiria maior in-
vestimento em pesquisa e desen-
volvimento, e não está claro de on-
de esse dinheiro viria.

Mas aparentemente o setor ita-
liano de vestuário e produtos de
couro ainda tem tempo para defi-
nir sua estratégia. Por enquanto,
mesmo as empresas e os consumi-
dores chineses ainda reconhecem
que os produtos de luxo estrangei-
ros em geral são de melhor quali-
dade, e eles continuam a se desta-
car entre as principais exportações
da Itália para a China.

No primeiro semestre, a China
importou cerca de US$ 158 mi-
lhões de têxteis italianos, uma alta
de 20% em relação ao mesmo pe-
ríodo de 2002. As importações de
produtos de couro caíram 10%,
mas ainda foram de US$ 153,7 mi-
lhões —e grande parte da queda
resultou de variações cambiais.

"Em Xangai, as pessoas procu-
ram muito as marcas estrangei-
ras", disse XiaoLin, gerente da lo-
ja Wanlima, do centro da cidade.


