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Propaganda mostra
família mais real

Aos 40 anos, Hope se renova
com silicone e lança biquíni
Paramudar a fama de ‘tradicional’, empresa investe em produtos diferenciados

NÚMEROS

Rhodia de volta ao clube do bilhão
Marcos de Marchi, novo presidente do grupo químico na América Latina, prevê para 2006 receita de US$ 1,3 bilhão

NOVIDADE –Alémdomodelonormal,Hope farábojos estruturados

US$1,05
bilhãodevesero faturamentoda
RhodiaAméricaLatinaesteano,
umcrescimentode15%emrela-
çãoàreceitadoanopassado

US$1,3
bilhãoéaprojeçãode faturamen-
todaRhodianaregiãoparaopró-
ximoano

US$250
milhõeséaprevisãodereceita
comexportaçõesdaunidade lati-
no-americanaem2005

US$300
milhõeséaprojeçãodereceita
comexportaçõespara2006

€5,3
bilhõesdevesero faturamento
totaldogruponomundoesteano,
sendo47%provenientesdasope-
raçõesnaEuropa

€220
milhõeséo total investidopelo
gruponoBrasil entreosanosde
2000e2005

US$30
milhõeséo investimentoanual
médionas fábricasdeSantoAn-
dréedePaulínia

3,4
miléonúmerodeempregadosdo
gruponoBrasil

NOCOMANDO –SegundoDeMarchi, português é a segunda línguamais falada dentro do grupo francês

MODA

AnaPaulaLacerda

A poucos meses de completar
40anos,aHopedecidiumudar.
Resolveu utilizar a tecnologia
de anos de criação de lingerie
paraentraremmaisummerca-
do, o de moda praia. “Quere-
mos rejuvenescer a marca e,
por isso, lançamos novos pro-
dutos.Entre eles, amaior novi-
dade são os biquínis e maiôs”,
conta a diretora de marketing
daempresa,SandraChayo. “O
mercado está muito avançado
na produção de bojos estrutu-
rados emodelagempara linge-
rie, mas pouco se aplicam es-
sastécnicasembiquínis.Resol-
vemos fazer isso.”
Ela exemplifica citando um

modelo de biquíni cujo bojo,
apesar de ter enchimento, não
absorve água. Outra novidade

são as etiquetas de silicone
que, prensadas no tecido, não
marcam.“Aspeçastambémse-
rão vendidas avulsas, para que
aclientemonteobiquínida for-
ma que quiser, de acordo com
suas medidas.” São oito mode-
losdesutiãseoitodecalcinhas.
Odesenvolvimento dos pro-

dutoslevouumanoemeio, tem-
pogastoprincipalmenteparao
estudo de design e estampas.
“Na parte de maquinário hou-
ve poucas mudanças na nossa
fábrica no Ceará”, diz Sandra.
“Muitos dos equipamentos uti-
lizadosparaafabricaçãodelin-
geries também são usados na
produção dos biquínis.”
Comaentradanonovomer-

cado, a Hope espera aumentar
em 30% seu faturamento
anual. “Acreditamos que, no
próximoano,osbiquínisrepre-
sentem 20% de nossas ven-
das”, afirma Sandra. Atual-

mente,aempresajáexportalin-
geries para 18 países e deve ex-
pandiressesnegócioscomaen-
tradanessenovosegmento.Se-
gundo o Instituto de Estudos e
Marketing Industrial (Iemi), o
Brasil produziu no ano passa-
do204milhõesdepeçasdemo-
dapraia.As exportaçõesdo se-

tor alcançaram US$ 26,8 mi-
lhões.

VANGUARDA
Alémdosbiquínis,aempresaes-
tá inovando em sua linha de lin-
geries. “Muitos de nossos clien-
tespensamqueaHopeésóalgo-

dão, mas temos produtos dife-
renciados”, explica a gerente de
marketing. Para divulgá-los, a
empresa está lançando uma re-
vista com catálogo e conteúdo
editorial para clientes e uma
campanhademídiaparao início
de 2006. “Se queremosdar uma
novacaraparaamarca,precisa-
mos oferecer vanguarda.”
As apostas da empresa es-

tãoconcentradasnalinhasTou-
ch, de microfibra extrafina e
acabamento siliconado, e na li-
nha Clean, sem costura algu-
ma.“Oacabamentoéfeitopren-
sandootecidocomsilicone”,ex-
plicaSandra. Para os próximos
meses, a Hope também estará
adaptando parte de seu catálo-
go de sutiãs para a numeração
dupla utilizada no exterior: um
número para o torso e um para
o bojo. “As brasileiras sabem
que lá fora é assim e estão exi-
gindo este conforto.” ●

QUÍMICA

MiltonF.daRochaFilho

Depois de cinco anos, o grupo
químico francês Rhodia deve
voltaraexibiresteanoumfatu-
ramento superior a US$ 1 bi-
lhão na América Latina. O nú-
mero não era alcançado desde
que a empresa se separou, em
2000, da antiga Rhône-Pou-
lenc, que se uniu àHoechst pa-
ra formar a Aventis – adquiri-
daposteriormentepelo labora-
tório francês Sanofi. A Rhodia
fechará o ano com vendas de
US$ 1,05 bilhão, anuncia o no-
vo presidente da companhia
na América Latina, o brasilei-
ro Marcos De Marchi, suces-
sor deWalter Cirillo, que ocu-
pava a função desde 2000.
De Marchi diz que a oferta
deartigoseserviçoscompetiti-
vos e de novos produtos são os
fatores responsáveis pelo no-
voavançodacompanhiana re-
gião. Para chegar a esse resul-
tado, aRhodia tambémcontou
com o êxito das exportações,
que devem alcançar até o fim
do ano US$ 250 milhões, mes-
mo comodólar desvalorizado.
De Marchi, que está há 26
anosnaRhodia, ondecomeçou
como estagiário, prevê que a
companhia deve continuar a
crescer em2006. “As exporta-
ções devemavançar paraUS$
300 milhões, com o dólar sen-
do projetado entre R$ 2,40 e
R$ 2,50 – embora o melhor
mesmo seria que alcançasse
R$2,80”, diz.Ementrevista ao
Estado, a primeira depois de
terassumidoocargo,nasema-
na passada, o executivo faz
questão de destacar que hoje
pelo menos 30 brasileiros tra-
balham na Rhodia na Europa,
onde está a sede do grupo, e
que a língua mais falada na
companhia, após o francês, já
é o português.
O novo presidente da Rho-
dia América Latina ressalta
aindaque, hoje, aRhodiaMun-
dial avalia que boa parte dos
investimentos externos da
companhia deve ser feita na
China e no Brasil. “A tendên-
cia para 2006 é o faturamento
dogruponaAméricaLatina se
elevarbem,podendoultrapas-
sar o US$ 1,3 bilhão.”

NOVOSPRODUTOS
O importante para ele é que,
no faturamento da companhia
na América Latina, pelo me-
nos 19% representam a venda
de novos produtos. E essa par-
ticipação pode atingir 25% em

2010, o que, segundo De Mar-
chi, serámuito bompara a em-
presa. “Faturamentocompro-
dutosnovos,commenosdecin-
co anos de criação, é algo mui-
to positivo.”
No ano de 2004, o fatura-
mento do Grupo Rhodia na
AméricaLatinahaviaatingido
US$ 896 milhões, o que repre-
sentou um crescimento de
24,8% ante o resultado de
2003.Nessemesmoano, as ex-
portações chegaram a US$

214milhões, umavançode35%
em relação ao total exportado
em 2003, que somou US$ 157
milhões. As plataformas prin-
cipais de exportações naAmé-
rica Latina estão nas fábricas
da Venezuela e do Brasil. Na
Venezuela, a empresa faz pro-
dutos como acetow (filamento
acetato para filtros de cigar-
ros) e sílica.NoBrasil, sãopro-
duzidas, entre outras maté-
rias-primas, álcool, acetona e
fenol. Hoje, 78% da produção

noBrasil é consumida interna-
menteeosoutros22%exporta-
dos; na Venezuela, 22% são
consumidos internamente e
os 78% restantes exportados.
O interessante, segundo
Marcos DeMarchi, está no fa-
to de que a expansãomédia de
6,5% ao ano nas vendas vem
ocorrendo normalmente. “E
com um aumento no valor
agregado dos nossos produ-
tos, sendoque, de2000a2005,
o crescimento foi de 37%.”

Uma visão do faturamento
da Rhodia Mundial mostra
que 47% são originados na Eu-
ropa, onde o grupo tem 12.441
funcionários; 22% na América
do Norte, com 1.857 emprega-
dos; 14% no Brasil, com 3,4mil
funcionários; e 18% na Ásia,
com 3,2mil. O faturamento to-
taldacompanhianomundode-
ve chegar em 2005 amais de€
5,3 bilhões. A empresa está
presente em 130 países, com
90 fábricas.

INVESTIMENTOS
De Marchi diz que os investi-
mentos da Rhodia no Brasil,
onde está há 86 anos, foramde
€ 220 milhões entre 2000 e
2005, assim divididos: 17% em
modernização, 13% em higie-
ne, saúde e meio ambiente;
17% em infra-estrutura; 11%
em novos produtos; e 42% em
aumento de capacidade.
Para o novo presidente da
Rhodia América Latina, uma
companhia química, ou mes-
mo de fios têxteis industriais,
necessitade investimentospa-
ra ampliação, e pode dispen-
sar a construção de novas uni-
dades. Dessa forma, os pólos
de Paulínia, onde está a parte
química, e o de Santo André,
onde estão as produções têx-
teis,devemcontinuarreceben-
do investimentos em amplia-
ções, algo como US$ 30 mi-
lhões anuais.
Hoje, a empresa fabrica na
área química produtos como o
acetow, a química de perfor-
mance, o fenol/bisfenol, inter-
mediários e poliamida. Na
áreatêxtil edeplástico, ospro-
dutos são fios têxteis indus-
triais e plásticos de engenha-
ria, que atendem até as neces-
sidadesda indústriaautomobi-
lística.
DeMarchi fazquestãodeex-
plicar que os solventes produ-
zidos no Brasil vêm do álcool
da cana-de-açúcar, que é uma
matéria-prima brasileira e
competitiva. “É muito mais
competitivo usar o álcool na
produção do solvente. O mun-
do todo faz com o petróleo e
nós, com o álcool.” Segundo
ele, a“idéiapara2006ébuscar
novas oportunidades no mer-
cado latino-americano, por-
que a Rhodia ainda é muito
Brasil, e temos muito espaço
para crescer na região. Nos-
sosprodutostêmvaloragrega-
domuito importante.”Hoje, as
exportações da Rhodia para a
América Latina representam
40%do total das vendas exter-
nas, sendo o restante dividido
entre Ásia, Europa e Estados
Unidos, com 20% cada um.
De Marchi entende que ho-
je, no Brasil, o mais importan-
te seria a reforma fiscal que
impedisse que, em alguns ca-
sos, as importações saiam
mais baratas do que as com-
pras da indústria nacional, o
que é um fato que precisa ser
corrigido demaneira urgente.
“Por isso, achonecessáriaare-
forma fiscal, para corrigir dis-
torções que hoje existem no
mercado.” ●

Empresaestimaque
ofaturamentoanual
aumenteem20%
comamodapraia
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 7 nov. 2005. Economia. p. B9.
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