
Rhodia planeja ampliar a venda de fios à Colômbia 
Vanessa Barone De Medellín 
 
O mercado colombiano compra 45% do que a divisão têxtil da Rhodia do Brasil 
exporta. Essa venda é responsável por um faturamento anual de cerca de US$ 6 
milhões. A intenção da empresa, agora, é ampliar o fornecimento de fios para 
confecção de lingerie no país, que é dominado pela malharia de urdume - a mesma, 
normalmente, usada na confecção de moda praia. 
 
A poliamida fabricada pela francesa Rhodia, porém, é ideal para a malharia circular, 
que faz uma malha mais fina do que a de urdume - nome que também designa o fio 
vertical, que dá o comprimento da malha (a linha horizontal, por sua vez, dá a largura 
do tecido e é chamada de trama) . 
 
"Nos últimos anos o mercado europeu de lingerie tem migrado para malharia circular, 
que permite confeccionar peças mais macias e confortáveis", diz José da Conceição 
Padeiro, diretor de marketing da Rhodia. O Brasil também vem migrando para a 
malharia circular e a Colômbia, aposta a Rhodia, tende a adotar, cada vez mais, esse 
tipo de sistema, usado também na produção de meias e camisetas. 
 
O setor têxtil é forte na Colômbia, que tem como principal parceiro comercial os 
Estados Unidos. Entre janeiro e novembro de 2005, a Colômbia exportou US$ 1,14 
bilhão em artigos têxteis. Cerca de 41% foi para os Estados Unidos. "A Colômbia é 
uma vitrine do que vai para a América do Norte." 
 
A entrada mais forte da Rhodia no mercado de lingeries ocorreu há cerca de três anos. 
"Os fabricantes sentiram a necessidade de criar produtos mais confortáveis, por isso 
mudaram a forma de confeccionar a malha, passando do urdume para a circular", 
explica Padeiro. Essa transformação abriu um mercado novo para a Rhodia. Nessa 
época, a indústria também deu um salto qualitativo na fabricação de microfibras de 
poliamida - um produto de qualidade superior ao que havia no mercado até então. 
Essa mudança começou na Europa e rapidamente chegou ao Brasil. 
 
Outro fator que acabou impulsionando as vendas de fios de poliamida para a indústria 
de moda íntima foi a lingerie sem-costura, que é fabricada em máquinas de malharia 
circular (similar às que fazem meias) e invadiu o mercado nacional, nos últimos anos. 
Na Colômbia, apenas dois fabricantes de lingerie fazem o produto sem-costura: o 
Grupo Crystal e a Swantex. 
 
Para 2006, a Rhodia pretende fortalecer ainda mais sua presença no Brasil, mercado 
onde tem crescido cerca de 20% ao ano. A idéia é investir mais no mercado esportivo. 
Atualmente, a empresa fornece matéria-prima para roupas de marcas como Reebok, 
Track & Field, Diadora, Topper, Body for Sure e Mizuno. 
 
No segmento fashion, a empresa trabalha para reverter a queda no consumo da 
matéria-prima, provocada sobretudo pela invasão das malhas feitas de viscose e 
elastano. A queda, estimada para 2005, foi de 20%. "Para este ano estão previstas 
campanhas mais efetivas para aproximar o produto do consumidor", diz Padeiro. 
 
O balanço de 2005 ainda não está fechado, mas o faturamento deve chegar a US$ 1 
bilhão no Brasil, onde a Rhodia também produz diversos produtos petroquímicos. As 
exportações totais no ano passado podem ter chegado a US$ 250 milhões. No Brasil, a 



Rhodia produz 60 mil toneladas de poliamida por ano. Cerca de 40% disso vai para o 
setor têxtil. A Rhodia emprega 3 mil pessoas no país. 
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