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Sem poder competir, empresas voltam-se para o design e a pesquisa.  
 
Pense em uma marca de roupa intermediária italiana com uma presença global, e você poderá 
muito bem pensar na Benetton, com sede perto de Treviso. Quinze anos atrás, quase 90% das 
roupas coloridas da Benetton eram produzidas em seu mercado doméstico. Hoje, os fabricantes 
italianos fornecem menos de 30% e essa fatia vai cair para 10% nos próximos anos. A Benetton 
abriu um escritório em Hong Kong no começo do ano passado, em parte para manter um olho nos 
fornecedores chineses, dos quais ela depende cada vez mais. 
 
Essa é a dura realidade da competição na indústria mundial de roupas e tecidos. O ano passado 
marcou o surgimento da China como sua força dominante. Antes disso, apenas a imposição de 
tarifas impedia que a China assumisse essa posição, e ameaças de guerras comerciais 
rapidamente levaram à renovação de algumas das tarifas. Na semana passada, Peter Mandelson, 
comissário de comércio da União Européia, acrescentou os calçados à sua possível lista para 
novas tarifas. Mas ninguém deve se deixar enganar por essas medidas. É apenas uma questão de 
tempo até que os baixos custos da mão-de-obra e o crescente desenvolvimento da produção da 
China esmaguem os concorrentes das economias ocidentais. 
 
E em nenhum outro lugar essa ameaça é tão latente como na Itália. Durante gerações a economia 
do país dependeu de densas redes de empresas, a maioria delas de pequeno porte e 
administração familiar, que se agruparam e criaram riqueza através da produção de bens 
intermediários como roupas e calçados. Elas supriam não só as marcas de luxo da moda e seus 
designers, mas também usavam a etiqueta "Made in Italy" como uma poderosa ferramenta de 
marketing. O sucesso dessas empresas chamou atenção de economistas como Michael Porter, que 
perceberam o valor desses aglomerados e os promoveram em outras partes do mundo como uma 
maneira de incentivar economias estagnadas ou incipientes. 
 
Hoje, o impacto da concorrência chinesa está ficando mais claro. Uma queda que já dura um bom 
tempo e que viu a corrosão gradual dos empregos, se acelerou, ameaçando a economia. A Itália 
tem quase 600 mil pessoas trabalhando na produção de tecidos e roupas, cerca de um terço do 
total do setor na União Européia quando ela era formada por 15 países, e um quarto na EU atual, 
com 25 nações-membros. O setor têxtil é o maior exportador da Itália e gera uma grande 
contribuição positiva para a balança comercial do país. Mas agora, tanto o nível de emprego como 
as exportações estão caindo. 
 
Mais especificamente, as indústrias de tecidos, roupas e calçados estão se dividindo, uma vez que 
a concorrência faz surgir o melhor em algumas companhias, enquanto outras não conseguem se 
adaptar. As melhores estão abandonando seus modelos de negócios e transferindo 
impiedosamente a produção para qualquer lugar que faça sentido - algumas para o leste europeu, 
outras para a própria China -, para concentrarem seus pontos mais fortes, como o design e o 
marketing, onde os chineses podem ser igualados ou superados. Outras estão lutando para 
permanecerem vivas. 
 
A competição da China também revelou uma grande diferença entre os interesses dos donos de 
marcas italianos, que vêem uma oportunidade de mercado para a compra e venda, e muitos 
fabricantes, que sentem-se ameaçados na medida que seus principais clientes domésticos os 
abandonam. 
 
O processo está levando muitos a se perguntarem se o modelo econômico italiano, outrora visto 
como vigoroso e eficiente, já não estaria de fato muito mais vulnerável do que aparenta. Longe de 
ser uma vantagem, na verdade pode ser arriscado ser parte de um aglomerado onde a 
sobrevivência depende em parte dos outros responderem a ameaças na mesma moeda.  



E as empresas familiares, embora em tese sejam tão flexíveis quanto qualquer outra, não são 
necessariamente ágeis na prática. Conflitos de gerações que antes tinham pouca importância 
podem se mostrar fatais quando se precisa de velocidade e poder de decisão. 
 
O setor têxtil é o maior exportador da Itália, mas tanto o nível de emprego como a contribuição 
financeira estão caindo. 
 
Um bom lugar para ver o impacto da concorrência que vem da China está nos arredores das 
cidades de Busto Arsizio e Gallarate, mais conhecida hoje por Malpensa, um grande aeroporto 
internacional perto de Milão, onde a indústria da moda regularmente se reúne em feiras que são 
realizadas em um centro de convenções recentemente concluído. Durante décadas, antes do 
aeroporto ser construído, o algodão era o produto ao redor do qual a economia da região girava. 
 
Busto Arsizio e Gallarate eram o centro de um aglomerado industrial na província de Varese, tão 
bem sucedida que era conhecida como a Manchester da Itália. Mas o número de trabalhadores 
nas companhias têxteis de fabricantes de roupas da província de Varese quase caiu pela metade, 
para 27,3 mil, entre os censos de 1981 e 2001, e o número de empresas que os empregam caiu 
de 4,9 mil para 2,9 mil. Outras 440 companhias fecharam as portas desde 2001. Na província 
vizinha de Como, outrora um grande aglomerado produtor de seda encolheu a quase a metade. 
 
Sinais de declínio também assustam os vales localizados no sopé dos Alpes, cerca de 50 
quilômetros a oeste, no aglomerado produtor de lã cujo centro é Biella. No Vale do rio Pó, no 
nordeste da Itália, as portas da grande fábrica produtora de lã Lanarossi, em Schio, se fecharam 
pela última vez no fim de agosto de 2005, encerrando quase dois séculos de atividade; 30 anos 
atrás a companhia empregava 7 mil pessoas. Os tempos estão ficando cada vez mais difíceis em 
todas as partes da Itália onde a lã é fiada, tecidos são produzidos e roupas fabricadas. 
 
A razão é que produtos importados baratos e de boa qualidade, muitos deles da China, estão 
ganhando participação de mercado. Um estudo publicado em setembro mostra que a fatia da 
demanda doméstica abocanhada pelas importações de tecidos e roupas cresceu na Itália de 
menos de 20% em 1991 para quase 50%. 
 
Os fabricantes de tecidos e roupas da Itália não estão sozinhos com seus problemas, ou em 
despertar uma preocupação cada vez maior nos formuladores de política econômica. A etiqueta 
"Made in Italy" também vem perdendo terreno nos calçados. Em 2004 a indústria dos calçados, 
exportadora líder de longa data, foi superada; o número de calçados que deixaram a Itália rumo 
aos mercados internacionais foi menor que o de importados. Assim como as empresas têxteis e de 
roupas, os fabricantes de calçados também estão demitindo - o setor que empregava 124,2 mil 
pessoas em 1995, viu esse número cair para cerca de 100 mil no ano passado. Em 2005, mais de 
8 mil foram eliminados nas empresas que fabricam artigos de couro. Muitas fecharam. Quase 8,9 
mil empresas fabricavam calçados dez anos atrás. Hoje elas são menos de 7 mil. 
 
Rossano Soldini, presidente da Associazione Nazionale Calzaturifici Italiani (ANCI, a associação 
nacional dos fabricantes de calçados), queixa-se das disparidades inaceitáveis da competição e 
culpa a China pelas dificuldades que o setor passa. Ele acredita que a eficiência e a produtividade 
das fabricantes de calçados italianas não são parte do problema. Nem a fragmentação envolvida 
na dependência do setor manufatureiro italiano das pequenas e médias empresas familiares. 
 
Mas estes últimos pontos são questionáveis. A empresa familiar, aparentemente flexível, 
comprometida com os investimentos e administrada de maneira leal por gerações sucessivas, 
sempre foi amplamente reconhecida como uma força da indústria italiana. Mas muitas delas 
carecem da escala necessária para sobreviverem em mercados mais difíceis. 
 
 



O número de trabalhadores nas fabricantes de roupas da província de Varese quase caiu pela 
metade. 
 
O censo de 2001 mostrou que as companhias têxteis da província de Varese empregavam em 
média apenas 12 trabalhadores, e as fabricantes de roupas, metade desse número. Em Prato 
existem muitas microempresas, sendo que 85% delas empregam menos de nove trabalhadores e 
apenas 1% emprega mais de 50. As fabricantes de calçados italianas empregam apenas 14 
trabalhadores em média. 
 
A especialização, na qual uma empresa cuida de apenas uma fase do processo de fabricação, 
explica em parte essa fragmentação. Mas o desejo de independência e a desconfiança dos 
forasteiros também trabalham contra a concentração e a consolidação. Em décadas anteriores 
essas características deram aos aglomerados vantagens sobre os grandes grupos industriais das 
economias ocidentais, mas hoje em dia os processos são ineficientes demais para serem 
competitivos em todos os segmentos, com exceção do de produtos de luxo. 
 
Franco Pantaleoni, um consultor da Tangelo de Hong Kong, tem uma postura bastante crítica em 
relação aos agrupamentos. "Eles encorajam uma visão curta e a economia informal, ao mesmo 
tempo em que desencorajam a educação e não conseguem preparar as empresas para as 
mudanças", afirma Pantaleoni. 
 
Ao dependerem de um único setor, os aglomerados também deixam regiões vulneráveis a 
mudanças no poder das empresas. Mas a economia de Treviso é diversificada e o desemprego 
ainda não é um problema em Carpi, onde grupos industriais hábeis e as lojas da cidade exibem 
bem-estar. Além de seu aeroporto, a província de Varese possui um grande setor de engenharia e 
seu acesso a Milão é fácil. Mas com sua dependência da lã, Biella tem menos sorte. "Nenhum dos 
meus antecessores teve que lidar com o problema do desemprego", queixa-se Vittorio Barazzotto, 
prefeito de Biella. 
 
"Hoje em dia a expressão ´small but beautiful´ significa cansado (de tentar competir)", observa 
Giovanni Burani, principal executivo da Mariella Burani Fashion Group. Ele acredita que as 
empresas independentes de pequeno e médio portes precisam crescer, mas não têm espaço para 
erros enquanto tentam isso. A listagem das ações de sua empresa na Bolsa de Valores de Milão 
em 2000 proporcionou dinheiro para uma estratégia de crescimento via aquisições de licenças de 
marcas de roupas e acessórios, e desde então a receita cresceu quase três vezes. 
 
Poderá haver espaço para a sobrevivência de alguns nichos. O aglomerado que rodeia Stra, entre 
Veneza e Pádua, produz calçados de luxo que são vendidos no varejo, nos Estados Unidos, a cerca 
de US$ 400 o par. Existem cerca de 350 fábricas do tipo na região, que empregam 8 mil pessoas, 
produzem cerca de 20 milhões de pares por ano para marcas globais da moda como Chanel, 
Christian Dior e Givenchy. Elas não se queixam da situação dos negócios no momento. Mas até 
mesmo esses artesãos podem estar vivendo seus últimos dias. 
 
Algumas empresas desistiram de fabricar e voltaram-se para atividades que agregam valor aos 
seus produtos através do design e pesquisa e desenvolvimento. Carlo Rivetti é um exemplo. No 
começo dos anos 1980 ele estabeleceu a C.P. Company, uma empresa de design de roupas 
casuais e esportivas perto de Carpi. "Não somos moda, e sim design; estamos mais para a 
Pininfarina e a Ferrari do que para a Fiat", diz ele. A pesquisa de materiais como o kevlar, fibras 
óticas e aço está no coração do negócio. 
 
Ermenegildo Zegna, que demonstra pouco temor pelo seu futuro, foi uma das primeiras marcas 
globais a entrar na China. 
 
 



Mesmo assim não há como ter um nicho de mercado para todo mundo e, nichos à parte, as 
companhias de calçados, roupas e produtos têxteis da Itália dependem do cumprimento correto 
de suas estratégias em quatro fatores principais: marcas, posicionamento de mercado, exportação 
e compra cuidadosa de matérias-primas para a manutenção da qualidade e dos preços. 
 
Muitas empresas estão se segurando, e até mesmo prosperando, nutrindo e desenvolvendo 
marcas já estabelecidas. Por exemplo, a Ermenegildo Zegna, sediada perto de Biella, demonstra 
pouco temor pelo seu futuro. Conhecida pelos seus ternos clássicos, a empresa possui uma marca 
forte. Ela estava entre as primeiras marcas globais a entrar na China, fazendo seu primeiro 
investimento no país em 1991, segundo informa Ermenegildo Zegna, neto do fundador da 
empresa e seu presidente adjunto. A empresa agora possui lojas em 24 cidades chinesas. O grupo 
está verticalmente integrado e fabrica principalmente na Itália, o que segundo sua administração 
não tem sido um problema até agora. 
 
Outros se agarraram a fabricantes locais posicionando-se de maneira inteligente no mercado e 
construindo sistematicamente os laços comerciais que dão suporte às suas exportações. A Mariella 
Burani, que realiza 70% de suas vendas fora da Itália, terceiriza toda a sua produção, cerca de 
70%, para empresas italianas. Outra companhia de Carpi que controla as marcas de luxo 
Blumarine e Anna Malinari, utiliza os fabricantes locais. 
 
Muitas marcas intermediárias já transferiram quase toda a sua produção para fora do país. 
Apenas 10% dos artigos esportivos vendidos pela Navigare, de Carpi, são feitos na Itália. A 
maioria das roupas são produzidas na própria fábrica que a empresa tem na Bulgária, além de 
outros países do leste europeu. Sauro Mambrini, presidente da Champion Europe, uma marca 
global de roupas esportivas cuja sede fica em Carpi, observa que seus fornecedores migraram da 
Itália para o leste europeu no fim dos anos 1980, para a Turquia poucos anos mais tarde e na 
segunda metade da década de 1990 para o Oriente Médio. O escritório de insumos que a 
Champion Europe tem em Cingapura hoje atende 30% das necessidades da empresa. A mesma 
tendência vem ocorrendo na área de calçados. 
 
A Romênia vem atraindo muitos empresários italianos, especialmente os que operam no nordeste 
italiano. Graças à geografia e ao custo unitário mensal da mão-de-obra de cerca de 250 euros 
(US$ 298), contra um custo mínimo de 2 mil euros em casa, os italianos possuem hoje cerca de 
1,5 mil fábricas de produtos têxteis e roupas na Romênia e empregam cerca de 200 mil pessoas 
no país. Com a pressão da China aumentando nos próximos anos, até mesmo essas operações 
terão mais dificuldades para sobreviver. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 2 mar. 2006, Tendências & Consumo, p. B4. 
 


